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المتعالية.الميغةبهذبمعليهيلومني.أنقبلبهالملائكة،هوالىابم!مدىنازكلمقالاثيره،بعدقراءتنرجا-السز(لالذجمياحبان

المناقشاتفيمشروعةيخرارهابيةوسيلة،رجاءالاشناذاخيياتلك؟ادبهوحسببسلاحمزوداالشباسيالفكرميدانيدخلانللاديبيصح

فكيف،لنسكتهجاهلبانهاراءنالايخالفانسانايرميناواذا،المتزنةهومنافشتكفي،رجاءاستاذيا،تتبعهالذيالاسلوبانسنازر-

؟والفكراحرارانفسنانسميالتيالمبرراتحولمقالميانافشةتنبريفانت.الغكريبالارهاباسميهما

شعرتلقد.أنازكمقالقراءةبعدا!نساربهيرشعرماالذكي-رجاءتكونن1منوبدلا.نظريفيللحياةضروريةالعربيةالقوميةتجعل

جميلكلام.القافيةوفيابتالوزنض!هاغابجميلةقصيدة)قرأىئني،وتدحضهابحثيفياوردتهاالثلاثمإيتيالئق!وتلرليموضوعيا

شعرها.فينازككاماتحلاوةفيهكلمةلكل،عذبتبدأكيفانظر.واستندا.دفكريطغيانفيههجوميااسلوبااستعملت

نشوةمنافيقانلياصمح،اخي!اواعنباجملكلماتك-نازكالفكرنمهوليدخلاـنلملاديبيصحمدىايالى":بالسؤال!أسا

.توارالييسببانقبلالثناءالسؤالهذافيالارهابومظهر"أوحسبادبهب!س!حمزوداالسياسي

.!؟مالمحيهولدمممالمفالتسندموضوعيةذلكور؟ءهل-رنجا،انا-جهليمسألةاناليهفيوحي،عليهويدليالقارىءيستغفلاله

ليست-تاملنهااذا-أؤضوعيةا.نقفانينبغيهنا،مهـلأ-نازكانبحيثوالمبداهةالوضوحمنهبمالسياسيبالفكر.-البحثكاتنة

شخصياوانا،مخضاربةم!ويات،شتوعبانيمكنمارغالض،1دعاءا!الذينا!دراءح!ولعاملسرالتخضعلانقابلةفورااصبحتالمساله

غير-انهاذلك،الابحاتشبإقي!ثه!استعمالمهاواحذرالعامةالكاماتامقتمثلهذاانوالواقع.علمدوناسيالسبالفكرميدانعلىيتطفلون

والبلنلة.الغموضمنكثيرايحدتاستعمالهادانتمومنالمعانيمحددةفهوا-ايهماجم!لاادر-سفسطةاومغالطة"المئاطقة))يرسميهلماصارخ

معناهااناممطلقةفيمةألها؟ملامحهاما؟او!"الموضويمة"هذهفما،سارقاللبلفييمثيمنوكل،الليلفييمشيفلان))قولهمصنفمن

بحثايكتبالذيالاديبموضوعةتكونوهل؟وا!حوالللظروفيخضعجمثيفيافهلي!كلمن.ذلكمغشوثةحلقةالحكمهذاانفي."سارقففحن

مثلا؟لحبيبةقعيدةيكبالذفيالممافتقلموضويمةماد،4النعرفيالمفرالببابر.ومنجاهلةبابحاثاننيبهالمسلممنليىانهسارقاكماالليل

بانملزمفهوالثانجها،-اماا!واءه-"لميبانملزمالاولان.لا،قطعاغيرتكونانلابدالمغشوشحالحكمنالمستخلصةالنتيجةفانثم

ولاالانسانيةالنفمىاعماقمنتنبع،الحقةاوضوعيةاهيتلك،يرطيعهابهذهالمنقاشرجاءلموافقةمستعداالموضوعىالقارىءاظنولا،صحيحة

ا؟منوانا.قرضاالنصعلىمفزوضةعاليةايةمثامصالرمنتهبطسوف-الاقلعلى-افه،ائحقلذلكفيجاهلةاننبمعلىالسهولة

ومنعرجميكلبرانفيتخ!ححبططفةردء،!طا)مربيةالقوميةيانقص!مقالمجردمناكثرشيءبقراءةجهليمنيتحققانإلىيحتاج

انتقوآلايمكنالعاطفةدونهذه-----!-------------.--مهآللقوميةبالحبفيهتفجرت
يناديالتيالباسيةالدعوةأ"ال!وميةبحمثىعلىتمليقاالماضيالادابعددفيالنقاشرجاءالاستاذكتباحكمايفيهاوددولمالعربية

،واذناليومالعربيالمجتمعبها01والملامحالل!،تبعض!قارةؤرمةتمليقهاعط،فيوقد"والحياةالعربيةا.واذاالسياسةاولاقتصادفي

باغبارهاا"ذاولهاحينفاناامتاب!ةالقا!ىءايستطليعحواريةصفةذبم!اسلوبفيعليهردياضعوانااعلمييثنتانالناقدعلىكان

عناخرحلاهذاالعاطفيا.الادبيةارردودرسميةمنتخلوعفورلأصفةمقانيامنحولكيالمناقشةايثهدانقبلالسياسيبالفكر

قئان!وانماقطالموضوعيةا"نازك"136بنفس-فان+عليه،بهلي

الوحيدةالموفوعيةانصميمها.صى--ا-صى-صىسى-!سمى-صى-محسى---اىجهذشييعبتان-الئسبة



نفسه.ووجودنالمنافقدناا؟االأنفقع!اولنوذلل!،عاظفيةموصوعيةهيالعربية(نفوميهيركناولىمقالفيالمهكئه

الاعروبتهفييتشكك(رزلايمكنالمربيانافولانايضاليواسمححبلم!ياقهوالعربيةانقومي!سي!اقانذلك،يفالانمايمكنافصى

كلبتشويهالالايتموهذاويشككهبهينحرفانمغرضموجطتعمداذاقالبفيالعاطفةهذء،يهغظبعدفيماليفبالفكرواما.فكرسياقلا

جردنااذااننابحثيفيقلتلقد.العربيطنيعةميوعفويمياصببلماهوالتيوهي،!!عربيةالقوء!قوةسرميمالعاطفيةوتلك،سياسي

كاناذا،بالفطرةقوميانفسهسيجدفانهوتصنعاتهقيودءمنالعربيالبانيةالعاملةالحياةنشوركفعالعربيةملايينناكندفعبانالاملتعطينا

بضاعةهذهشركهفاثعروبتهقيمةفييتشككاصيلعربيهطكالوطنفيكنؤناهي،أ-تحيئيا،العاطف!هذه.والحركةللنور؟ننعطشة

ناالىلانحتاجانذا.نفسهعدوهوالانسانوهذا.مدخولهفاسدةوبرودة،لشكنجترحنجمدهاان،عليكبئلله،شالنافلاالعربي

اجلا.امعاجلاعوجعادرساالاشياءطبيعةعليهتفقيملممو!اقظعهنحاولوما.عاطفيةدعواتدائماهيألامم.نبنيالتيالدممواتان."لبراهين

حقيقةوكل،حقيقةوالعروبة،يحترقالنارفييدهيضعمنانذلكوحذار.مضممونووصولنا،بخ!رفنحنعروبتهيحبالعربيهذادام

الاطلاقي.علىشيءيحكمهاولانتحكمهوالريأتستبدلون،بعاطفتنااللفظيةالموضومحيةنستيدلانمنحذار

اصبحتلمابدييةالحدهذاالىالعربيةالقوميةكانتلو-رجاء.(لع!يمالالهصدق؟خيرهوبالذياشى

نخوضها.معركةاعصب-العربنعن-لنابالنسمبةوالهوضوعيةبالوضوحتفيضالادبيالنقدفيمقالأورلناركافرأ-رجاء

العربيةالقوميةكانتلهاذا.وهلةاولوجيهااعراضكيبدو-نازر،.الشمعريةبمو!بتهاتكمفيالسياسيالبحتفيهاهيولكن

منللارقليالشاونسلماعصابناونحرقيالقوىنجنداذنفلماذابديهيةكلفي-تعبيركحدعلى-افرريئبموهبتياكفياني-فاذر

العربيةالارضجفونعلىوالنورالندىليرشتيارهاندفعاناجل.بالموض!عيةيومابانيسغأتانني(ذكرولاوشعرنثرمناكتبهما

القهـوةبنفسى،نيقلولكن.وجيهسزالك،اخييابلىأالعطش.يمشعبدنيقانونااجعلها(نءناترفعوانا،ت!نبعنياخييا(4وضوهية

ترانا؟نخوضهاالتيالمعركةهذءمنماهدفناليقل،بها.نمترضاقيوالعنوبة"الجمال))منإخوفاكلص،ئفانتلم،يارجاءليفلولكن

نقنعاننريدانناامأبديهيةعروبتهبانالعربينقنعانبهانريىالاسلوبوثشاعةاللغوية؟لفجاجةانال!منكاناذا!يحثيفي

التيالرائعةالبداهةاليستبللا؟بد!هيةعروبتنابانالاستعمارجميلماهوكلانالحقعنفهلالعالممةالابحاثمنكثير(يلازمان

الوحشيةبهذءضداالاستعمارمعركةتجعلالتيهيعروبتنابهاننصفجمالان!.و(لظاهروالعلميةالموضو!يهصفةمنبالضرورةيخلوانبلا

واصالههاالعربيةالقوميةحقيقةاليست؟الضراوةوهذهالموحشيةوهذهحماستيجماحكبحتنوولعلي،عظيماادب(ذنباكانقدكعابصي

اعمافىفيهنا؟عنيفةمعركتهوتجعلالاستعمارتؤرقالتيهيوتمكنهاافقدتنبمالتي؟لشعريةالصوركحافنيفيلنجحتلهاوحبيللعروبة

استعماريتربصوهناك،بديهيةاصيلةعروبة.كلمنملورناالتس!عينقلوبكلما"شعرااتكلم))انعادتيمنانوالواقع.الحدهذاالىثقتك

المجي!اءمنالملايينهدهحقوقلينز3شلمظايقف،لهضمررلاجشعالموضوعيةاناثقفانا،ذلكومع.ذلثمنليخلاصولا،انفعلت

بداهةاثناتاجلمنلا،المعركةتقومذلكاجلمن.والعراةوالحفاةعليناكتبوهل.والعبيرالسغرءعقطلاتتناقضوالوضوحوالملمية

منما.نلقاهبمقدارقوميتنااصالةنقيسانمرةءلففلنحذر.العروبةكانتواذا؟الموضوعيةعلىنحافظانلمجردوشنيعنخشنينئكونان

علىفيهالمغبنيقعخطراعوجمقياسذلكان.واعوانهالاستعمارمقاومه(نيجبولماذاأفضببلةانهاعلىار!ليلفماالجمالتناقض؟لموصموهية

النئابلناتنصبهخبيثامزلقايينانعنيزيدلاوهو.نحناكتافنا؟ا!

والمساميرالمشودزرعفييمضونولسوف.الحدودوراءالمتربصةانلايمكسنلاخرهاولهمنالمقاليملأالذيالمكلامهدام!ثل-رجاء

أتخنوهاقدامناجرحتوكلما،المستقبلالىالصاعدعروبتناطريقفي."؟لرومانتيكية"او"المخياليةالقومية"مننوعانهالاعنهاقول

وكان.اصيلةوغربديهيةفرالعروبةانعلىدليلايقطراللىيدمناتناولقدبحثيانحتمايظنبصدهاوماهذهعبارتكيقرامنسنازك

دملانا.تسيلفلانجرحانوسعنافينظاميوانو(جتماعيااقنصاديانظامارهاروضعالموحدةالعربيةالدولة

لدىالعربيةالفكرةلتوضيحكبيرجهدالىتحتاجالمسالة-رجاءوالواقع.ذلكتقولانمنلمكلابدفهـانوصومانتيكياخيالياكانا!قترح

فيها.يتشكونمن،ضروريةكجعلهاالن!ومبرراتهاالقوميةالعاطفةحول(لايدرلمبحثين4

لهالانقبلونحن.كيانهيوانمافكرةليستالعروبةان-نازكتمسكيفيصارمةكذتوقد"لع!باة1والعربية(لقومية"عنونتهولذلك

المبشرمنمليونالتسعينالفعليالانسانيالجوهرانهامناقلنعريفاقيامامكانيةالىحتىاتنرولمنظامايعن؟تعدثفلم(لد؟ئرةبهذه

ونحنملكنا؟لعروبةوهذه.كاملاامتداداوالمكانالزمانفييمتدونتشعملهاالتيالفاظكتبدوولذلك.القوميةهذه؟لىثستندعربيةلهولة

المبراهينالتماسفيوقتنانضيعفلنل!ةكلونعيشهاونحسهانلمسها.النظريلفتوهوغريبوهذا.و؟كبربحثييستحقمما(ض!م

العاطلينعملهوالبديهية*شباءعلىلادلةالتماسان.وجو!اعلىمنزالتمواطنت(لابرلىيجمةلا!كونالعربيهالقوميةن4-رجاء

هذهمادثهجديدحيمجتمعببناءمشعغولوناليومونحن.والكسالى.الشكمنفلاعقي!نهعلىتلقيالتيالظروفجميعمقلهومننفسمه

نؤمنوما.والعملللحياةعطشىتنبعثالتي"الخام"العربية؟ثلايينالعربيةالقوميةاءتباركعلىاحتجاجياسجلاقلي؟سمحس4ناز

اما.هسشقبدنافيسيتحكمالذيالوحيدالواقعهوالعربنحنبهالاشياءمستوىالىبهاوينزلثيمتهامن!قللذلكان."هقيله"

زحمحةفييضيعفسوفالمتشكينمنالضئيلةالفلولهذهصعاحيومبينالعقا"لدتستبدلأنالسهلمن؟نذلك.كتبدلةالعةرضة

عنبالضرورةيتخلفاكتشككالانسانان.تمملالتيالعربيةالسواعد.انهاللانسانالفكريوالنمو،1لاووواءو،للثقافاتكخضعالعقائد.وليلة

بقلبيعملويمضياللهعلىيتوكلالليا*منو(ما.الحياةركبفهيالعروبةواما.ثابتةوليستوتجيءتروحوهي،؟صيلةلامكعسنة

يصل.مناوليينالذ!يهوفذلكايملالهاكجاءفيمطمئن،نحعانها.يقاومهاانولاينزصاان(لانسانلايسمطمعجبريهفضعلة
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انهلركةالىواندفلءبعاطفيتهمحتفظايزللمالذيللعربياكتبتبنرالتىالشكو&هذءانمن،رجاماشاذيا،و؟ئقانتؤ!لوبعد

وتمئيات!مضةادداكاتعلىقائماتحمساولوللعربيتحمسأنلأيتحرج؟المجديالمملعنوتأجيرنابالكللاآالهائناالىعمدالاتهدفطريقنافي

اكثرهو،الايمانالكثير،الثقامةالقليلالانسانهذاان.واسعة،لناتنصبخمنعثةمصيدةوىفلك،اللفظية؟لمجادلاتالىءجرونناانهم

ا!-!يد،ديهامتشكك،عروقيمنخائفمثقفمنالعربيةللامةنفعاوبناءعملاامامناان.فيهاالوفوءعنونتعالىاليهاننتبه؟نوعلينا

ويننترعروبتهينكربانالاذلكيفعلكيفيعرف!لاوعلمياموضوعيايكوناليومالعربيالفردان؟الفارغةوالمعاركالوساوسفيوفتنانضيع!هـل

يهثمتراء؟ال!حيمالعلمهوهذا-نرى.حولهاوالوساوسالشكوكيندىعميةوجهةشجههانالىيتحرقوانما،السفسطةالىيحتاجلا

يحبالذبمالفردانوالواقع؟عفويتهويحطموامتهبنفسهالانسانايمانفهل"انطلقي"بهانصيحانتئتظرفيهالبناءةالطاقةان.اتجاههاكي

ووفىا،ا!خوايمانالاطفالبراءةفيه!فويبا!رفاعارمربيةا!وميةبمنافشعةالمجلاتصفحاتهلى-الادباءنحن-ننشغلانالمناسبمن

المخلصالرعيميوجههحينالعربيةالدولةمرحسيبنيالذيهوالفردنحنواذا"؟بديهيذلكهلأعربنحنهل)):الموسوسى(لسؤال

انهأا!مربي"ارر!ف"سيكوناينذ!نو!لال.ا!يرا!سا!ةطنافلن،المدسوسةالمريضةالوساوسبهذءالاعترافمستوىالىهبطنا

عربيأوماأتا120لما":العويعيالسوالفييتأملمتجهماسيقعدريبولاويالضيعة؟براته"لعربيالشسبايمانزعزعةفيساهمناقدنكون

اهمهيالنيبموضوعاتهدائماينشغلىولسوف"؟ذلدعلىالدليليظملويجلسمهجورافيترىالفاكهةمنحقلايرملكالذيالانسان

1(،علميتفك!يهل؟موضوعياناهل"ةكاملة؟مةحياةمنلديه.موبردأ"(لحقلهذاهل":مفلسفا

بالننتأطالملتهنةالمتحركةالحياةعنالجوقاعالاسئلةهذهابعدوماوالوسائل(لقوميالثمعورنموطريقفيتقفالتء..العقبات.-رجاء

جاهلعربيفلاحعملبانراء"المثقفين"وساوساتفهما.والايمانوالموفف،اجماعيوواقعسياسيواقعالىتحويلهعلىتساعدالتي

وقطنزيخؤن:والحمالرالرحمةالخيركنوزمنهاويخرجالارضيحفر.الخارجيالسماسيوهلموقف،الافجاهلهذاالملائملاقتصاثبهي1

الحياةهيتلك.لهاحدودلاوالحياةالمملمنوآؤ،قوازهاروخبز.يد!رسهانالمفكرعلىماينبغيهيالافكارهذهكل

الكبيرالايمانذب!الساذجالعربيايهايابساطتكاللهفليبارك.الحقة

ولمبالموضوعيةبعد.فسمع!مانكلمجردموضوعبمانك.وبالعروبة!اللهالناقدانويظهر"والحياةالعربيةالقومية"بحثيعنوانكان-نازك

فيلتوسوسالغربيةالثقادةتأتولم،وتنشغلبهاتتحدثان.شفلم(لانساني؟لعا!يباعإرهاالعروبةفيابحثفانا.ذلكنسيقد

وهـصالةنفسل!قيمةفيالشكلكروحكفيوتبذرالطاهرتين(ذنيكعضالثديتانفيريبولا.والسياسيالاقتصادكبمباعتبارهالا

الحقالايمانينبعسوفالحبيبالعريي؟يهاانتومنك.عروبتك.بحثيحمودعنالخروجآتمايخ!"الوسائل"و"العقبات))

ليساطتكوانحنيامامكلاحشعواني.والبناءالعكلطاقاتفقوشونالعربيةالقوميةبى؟لخلطكلتخلط(،ذ؟،رجاءالاستاذاخيويا

قد"موضوهية"ايةعناليكاعتنراني.الجميلايمانكوامجدسح!ةعربيةدولةالدفيافياقامتسو؟ءعرباننا؟العربيةوالدوله

وقيمةسوبتيباصالةثقتي-نخربانلهاوسمعتبهاآسنتا!ناررولةفكلعنالاستقلالتماممستقلةالعروبةلانوذلك.تقمر!ام

نا.كلهاالاصطلاحاتلمحلتسقطبالحياةالمتوهجةالسمراء؟نسانيتيالخاماولدةهي(لعرربةان.نطاقهار،خلفيتقوماقيالدول.او

الثقافةكانتواذا.بهاواؤمناعرفها؟لتيالكبرىالحقيقةهيالعروبة-؟لعروبةهذهاساسملىتقومالتيالدولهواما،العربي؟لوطنتملأال!ني

فود؟عابنفسيثقتيوافقدالعربيةقومييبداهةفياتشككانتثلفنياما،عاطفةالعروبة.ا"دةتلكمههتئصبسولىالذبمي(لقالبفهي

منهااستعيضولنقلبيالى،احبمنكعلياعزعروبتيان!ياثقافةوانما،المنهحلااثناول-1لا"بيةبعتنى-وانا.منهحههيالدولة

لها.قسمةلاالفاط!ة.العربمةالتوميةمنالانسانيالجانبهوميدانيان.العاطفةنعنينبم

واجبعقيذفيمفيفهووالسياسيةالاقتصاديةالمئاهعتخطيطواما

نايئبغيولانكوتفىالعرب!هفوميتناان!ناذكياعزيزتيلا-هـجاءريقرلىار!ةا!وديحرمانسانوإنا.الادباءواجبلاالمختصين

.(الاسنوالماءالبق)فىميةتكون.(خئعاميعنسدماهوعلىأتطفلانعادفىمنولشى.ينقصهبما

اقوله.اننيوحاشا،هذااكللىماننيجبداتدركمانتنمارهـ-مشهاتناولبحثااممتببانيومالنفسياسمجانالمس!نحيللمنوانه

يرثرقد؟لانسانانتزعمالض،المثا!خةالفكرةاناقشوانابهجئتهثلمنييضحكحيننفسيالاالومفلن،المزلقهذافياقعبحيت

والماالبقعندفاعاذلكيكنولم.بلدءمحيطعلىاجنبيامحيطا.1!صون

نفياحاولأنحتىالسخ!منانهواظن.بكونانيمكنولاالآسن.يدرلسه(ن؟لمفكرعلىمايمبغي...سرجاء

لموفصعب1أين:اتساروانيكفيني.ابى4الغارماهذامثلنسبةالتيالتاليةوالابحاث،؟لبحثهذامناليهارميمااقصى؟ن-نازك

لمنقود1(لىينسسبانللئماقديسئوهل؟مناقشتكمنالنقطةهذهفيقلبالىالمؤمنصوكي؟وصلان"المربية(لقومية"حولىلأنشرها

قوميةالعربيةالقوهبهاناسميتفقدوبعد؟عليهيحاسبهثميقلهمالم؟بعثان،ستطتفاذا،الوطنارجاءفيالبسيطالعربيالافسان

فقدانتواما.وحياتناوكنزنافضيلتنابانهاووصفتها،والعببرالسكر،وبنفسهبالعروبةحارايمانلحظةامئحهاو،ولقةحماسةخلجةنجبه

فيو(فيهوذلكيركونالاحه(وارجو،الآلم!نوالماءالبققوم!بةجعلتهاهذهفيلااتجهاننيالنقاشرجاءالاستاذوليثق.حم!مبيذلككان

وحدرانتاليكالتسميةهذهانسمباننياسمح.العربيةالقومية.سارتربولوجانشوبرناردقراالذي(لعربي"(لمثقف"الىا!الات

اودكنتوك!.ابدكنهاالديانتدمتوما،بعثيفينرد"دامتما(ننيلمجرد،"المثقفين"هؤلاءمنوالنفوربالخوفاشعراصبحتولعلي

قوميتئاهلىفيهاحكمتاننيترلى(لتيالكاملةالفقرةنشرقانكلوو(نما.يلايمانودفءالعربية؟لبساطةصارةمنهمالكثيرلدىفتقد9
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نقيسالذي(لحقالمقياسهيالعروبةان،اخييا،القولوخلاصةالمم!مالكفرهذاعلىانعرب2أتثرأليمك!غكلصسوعت!و!ظءالثققوميةبانها

العربيالفردعلىلزامااصبحترىام.العلميةالاحكاماصالةعليهحديثنا!لالتبمالموضوعيةمحلي!ل!-مممط!فيتتهذ!.عل!هويناقشونن

خياطلهصنعهقصي!ثوبيلائمهانلمجردقدميهبقطعقامتهيقمرانيكونانالناقدؤك!يتمنىعغثىلا،3(كط!غلىأ؟رءيحاسبوانما.عنها

؟مضرض.قالهقد

.نرتفعانيتبهـغبمالسياسيةالعربيالقوميا(فيثقالمحةان-رجاءالمقالى!ذافي-ءؤرتزبم؟ا!ع!جما!ناذ!ئقافةاناعتقد-رجد

نرجو5الذيتوىباون3--وؤ..،الرفي!مةألا!!ثقافنهابمستوىليست

.حداكميرةوهيالمفكرهذامسووليةمعيتلاءمالذبميبالقدر
..لصع!*عر(ربالى(ليهتصلانناذكمثربممةمن

وحصهالعربيللمفكرلا،ضروريةالثقافةان.اخييرحاحقا-نازكادبهذال!ثييجعلأنمصئيأ!!ه؟و!حتحشمظ"نليسبقلقد-ناز)ة

لابناءتطلبهاالتيالثقافةهذهماصنفولكن.ايضاالمتوسطللفردوانمايخصامرمنهالسياسصيةلمحبمثةتهدكأألعنننت،جفانئمومن.سياسيالا

منالساخطينالمتقفينفيعيم"وتسميهولسنكولنتذكراراك؟العروبة.جهليأق!اتمحلىألمكأصلف(ف..ى!ح!و؟؟رر!ولا،أساسارارد

المثقفيرحتذيهانيجبالذبميالنموذجلديكي!ثلفلعله"اودوباشبابالىيسيءانهرج!ءألاى!غ!اذاك!ن9لينجدف!؟موهنيكنومهما

"ننتحر؟نالعربيةالامةارادتاذاالاممكنغيرذلكانوالواقع؟العربيسيماسياموضوعايجعللاأتد!جةألى!؟!.فها!ص!!عندمأ(لصربيةالقومية

نفوسمهمالبساكلاشخاصفلسفةمننحننستفيدوماذا.اللهلاسمح،كل4ال!ر!ي؟لانمى،تذ"،6بغ!هـ0!ثثهـ3أوث!انهاذلك.غيرلا

الانسانحسافقدتهمررجةالىوالشذوذوالجريمةالشرفيوانغمسواذ!كيرم!عدان./جاولىص!حر-د!،الأ؟ىص!يا!،كىجمبم!مت.التسعينبملايشه

الوجودفيانمدركاوالطبيعةاللهويتحسسىويتمفامريعملالذكي؟لطبيعييبرنربشنمبيهزلثالخ!!ى!كضئي-!طيح!مج*ه!بتنظيمالانسان

شبابضامنكثيرماياخذههوذلكاليس؟وآمالاواخوةوخيراعماللأالانسانبينكالعلاقةوأرو!!صة؟ل!ربصرزا!قو!ونبرينالعلاقةان.إلمعئى

تقليدمن(لجديدادبنامافيالىانظر؟الايامهذهالغربعنالمثقفينالس!بالمييخالاةنةصادعالماءلهـنلممونبانى؟!قورفانئمومن.الصحةبرعلم

واباحيةجيدآندريهوشنوذكاموالبيروير،سسارتربولجانلمقئيانقيقنمنبنالقولتماهارنتص:"؟ل!ييةالمقوبر*"فييتحسث؟نلإينبغي

منداكنةصفراءظلالااليوماليافعشبابناادبعلىان.مودافيا(لبرتون1صحشيفيقاءوفد5ن؟لأفى!9ءفىيمة!دثانلايئ!بغي؟!ممحةعا!

احهـتقارالابناءهاتعطيتعدلمالتيالمهمومةالشقيةالغربحضارةذلكدشنبهاتزلطالأكي1؟كأق،رجك،لحه؟ة9هيالعريبة؟لقومية

والهعدمالشرجوانبمنواحدجانبذلمك.الخلقيوالتفسخ؟لحياة،بهامخ!نصةغ!رأنرب.!لجة!-!ة:"ل!!عخسصىولنضهـد.العالي؟لمستوى

البربم!ءالعربيلضبابناحيويرةبهفتبعذرالغربثقافةاياهتعطيناالذيحدودكي!يتلك.المغهم!ء.+!ت!*!جتئ!!بأل!هـ!بةايرهان!هو(ملكهماوكل

اتخطاها.ولن

خطر!والعالميةوالافق!ر،ت!خضر؟المقو!ب+فيبيئتظكخغيابم!(!س!ص(ء

القومية.الفكرةعلى

لمغشصشمسأصالقلقهذاولم!اخطيا.؟ل!وب!ةمم!يمةأد!ىمحلىخوفكاشدما-ظرئر

!و

انهالاعتقادحقفاعتقد-وىهـأحيء!ابالميماني-انااما؟كلهوالاشفاق

ضعيفنفسهالعلم؟ن.ألاطلاقعلىا!ررصة؟لقوميهعلىخطرشيمءمامن

يكونوما.بهالايعترفعلم؟يعاىالض!رةهبىقوميتنا.وانما؟مامها

وتأثيرهقوتهيسشمدهل؟ال!مباةحفا!قمناقوىهووهل؟العلمهذا

التمميوعيةصفحالتمنجديدةصفحةحينالشممسطبيعةيغيرأنا!طير!اولط!؟جانبهاالىوقوفهمنالا

.ثعرأقفيوالائتهاربةيكونولماذا؟ص!ودهافيلمه!لثبمبالحقي!لمةيعترفانهام؟يدرسها

تتغيرهل؟العروبةعلىخطر؟يوا!عض(ل!ربيةالقوميةبينالتناقفر

متامر"قوميمدكراتمن"صاحبيكتبهاالعامعلىانام؟نجفكر!(أووتج!جاق!لهاأنلامح!مماخطراداالعروبةهذء

العقيقة؟نالواقعكي؟لبمطشي!أو!ض!جهافتراضاتهيغيراننفسه

للساخرتبالكلارمريدمبم؟نالاطلأقيلحاىممن!أقوىنش!،منوما،ينكرهامنتقتل

ولاهى،الصاطفىوتركيصى،ش!بمبمبمو!!،لون،عروقيفييجرى؟لذي

ا!2ضاصصزفىلجيمصحيحاعلماالعالبمي!ون،لن..:رو!!،محظ!(يمنواقوىارسخريب

مناافياللب،بدايةنقطةينخذهأق!!،!كور!قيقمةامامينحنلماذانافذا

.شعكسافلاأال!لمنرضيلكي؟زخ!مد!يفوميوغاتشذرحمطنحاولاناليوم

مرفوعة،القدمثابتكأتمضيسوفقو*يخن!ا؟فىبللاأبذلككلها"لمقاييس

والئتنرللطباعةالطيعةدارمناطلبهاررءها(نارطبمو!لى،اثمي!ؤ!ءلم!ير8الب!ن!طريقهافيالجبين

العلمهذأعلى...،المحعا!عةحقي!ممهاوفق؟حكرمهويعدل،صاغرا

1813ص.بسبيروتذلك.محطمالاهثاولواليهاير!لىان،العشوينالؤنطفل،الصغير

.واروعواق!مسهاكنر\.لها
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ننأ+!ل!نرت!:ة:".:ني:ت:ني:ت:بز::::نن:.ت:ير:..:::في:::..::ج-::؟.::؟:..بر::..ة:.:.:.:.::::...-ة..:::ج؟-؟..::.:؟::...؟:-:::.:؟؟:..:::..:بزة.-:::.::؟في..:؟بز،:؟بربزترت-:::..:::..:نر!..ةش::تر،؟

عإء.الىيهويحتىلحظاتيطيرلكادف!والابداعللبئماءاليهنحتاج(لذجمو

لم؟هممممورإثإ؟الائهيارهذاالعربيالث!منابانهارواذا.والرذيلةوالتقززالياساحمأة

؟؟.إ..:

الليناىالكئا!داروالمدرسه!ة!أالعربيةالامهسينضكافمنوال!رلليالىاستسام!اذا،الفاجعاـدروحي
....:.:؟وتوثبهوايمانهشبابهاحيويةمنائمنكنزاالعربيةالامةتملكوهل

.%83927تافون-2631.بءى-بيروتفي:.نر.ذلكعنحتى؟اشدعليتااخطرالثربئقافهمنجانباهناكولكن

نرلمالمربفيأ!راءةفيالجدريىسلس!لةإنر.!واسبنثازانفسنااحتقارسحضارتهمفيدفتةبسنبسيعلونناانهم

بخ4الاطفاللروضةجزءانإتر!جهلاءزالواباالذينقومنابنيعلىوالتعالي،عروبتناونبذتقاليدنا

؟ئجا!بتدائه(.)الشهادةالابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة!وكانهممثقفيئالدىتشيعاصبحتقدالغرورمنروحاان.-سئجا

ز!:العربىالادبفيال!يىلدسلسهلة!ا!قوالواهـع".ممدناواردى-ئلاميالثارعابنمنالحلىاصبحوا

؟(التكميليةالشهادة)العانيالاقيدائنالتعليملمرحلةاجزاءاربعة!!رو!زوانصعالمثقفيننحنمناانقى-جوهرهفي-الشارعابن(ن

بلا؟"لحدئبكالموائعؤمةأفولتعليمئمئف!لة!عراحةواكثرمنااجرأشيءكلفودوهو.نفهاواطيبعفويةواث!ر

.ء-.بة...ة.....!.:جوعهرغم-زالماوهو.ملوثةفىالسانيتهانبنفسهايماناواشد

الابتدالية(الشده)إتالىالابالتعدثالمرحلةاجزاءاربعهأ؟.:ة

ول!(التكميليةالشهادة)العاليا!قيدائيا!ةمليبملمرصلمةاجشاءاربةفيجداراليبنيويمغعيصباحكلاللهيحمدانيستطيع-وعريه

،تجا)جالديدةوا!ععاومياءالانفدروسسلسملة!الذيننحناما.ويفئييلثوهوصخرياحفلاديحربئاوالشمسحر.

!أ(الابتدانيةالشهادة)ا!بتدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة؟فيفنخررحقاهوالجهلانبعدنعرففلمولسنكولنبقراءةلزهو

لم؟-:ؤدبأفيالجديدنر.!وصدوبراءتوتفقدءوبافنهبنفسهايمانهالانسانتسلبالتىالثقافة

الانجندائية(الشهادة)ا!بتدانبىالتعليملمرحلةاجزاءاربفةإنرنروالغرورايماسمنامح!منهااممتسبلمانااذاعلومينفعوما.شعوره

"تكميلية(الشهادة)اـلعاليالاتدائيالإنليملمرحلةاصزاءاربعةةس.أامتيوازدراءوالشكوك

البكالوريا()الثانويالتعليملمرحلةجزءان!هـ

ئؤ:ال!دبر!التاريخسلسلة!ذلكيظناناللهومماذ،افعلن1اللهمعاذ،الثقافةاهاجمتراني

..والضكميليالاقيدائيالتعليملمرصلةاجزاءثمانيه*نر؟الايمانوضعفبالتصنعكاكياننيالثقافةتلكازدركيوانما.انسان

إا(والتكميليةا!بتدائيةالشهادة)أيز..ناقعرعلماومبتورةثقافةالابهاتاتيلااشياءوتلك.الحسوجمود

زبخ:الحديداحممماباسلسلةلموترفعوتلهمهاالانسانيةالننسىتبنيالتيتلكهيالحقةالثقافةوانما

ا!نجد(ئية(الشهادة)حلهمث!هاكهليملرلفهررائي"ئتعلعمسبعبماحلة(%تلكهياديمماالتيالثقافة.فيهاوالئشعاطوالاب!اعالخرمسشوى

إ.تم11!!ا-....-:!فانتاحياةاوواجهانهفيالعربيايها":العزبيبالفردتصيحاتي
ة:.:أ!!ول!،ك!ول*8امم!،*و!ولاهـ3"عكا94،هـ+؟هـ!أه

فيبمور!ولهـثح+9!4ا!!8ه.،ء*ا!لية!فوفاجزاءاردهة)تر:!لتعطيكذراعيهالكتفتحوالحياةوموهوبواصيلطيبانك.سيد

؟في(البكالوريالمنهحاا،د:ياروصشأفيالجديدأ..جديداعاول!مافامض.وتعملتنشطانلمجردووعولطكنوزها

البكالوريا(لمنهجالثعرهخل!لنونفشتهفنهالروهيأبن!قيايمانكفيجرشطعونانعليد.ان.السابقونبناهماكلعلىيتفوو

!!ولهكلمههك!880*،8!*4380!كاق!*ل!8!8"8إ؟.بزجعلتكالطبيعةلان،اياهاالحياةوهبتكاننيالملامحمفنزاـبكلبذاتك.

؟نموالمابىالابئدائيالتعليملمرحلةاجزاءثمانية."قينرفائهض.سواكفردلابم!تعطهالمخواصواعطتكومستقلامتفردا

!4(والتكميليةالاقيهـائيةالشهادة)!ني".بكئيطتالتيالامائةواحمل

!؟!ه(*وله*وله!3صك!ثا!"له!؟نبم)!3ل!ءهـ"!اوو!،ه!،-نمبزنرانها.اخيياالعربيللفررنرإدهااتي"الثقافهجوهرهوذلك

!!ألانجدأىالتعليمسلمرحلةافياءخمسة-الروضةدش*فيءان!.بزنروتدفمهشخصيتهفيوالموهبةالخرنواحيلهوتشخعىالفردتبنيثقافة

!ا(ا!بتدائيةالشهادة)إ:.!للجيلالهقاة4هذءنعطيانشضطعبطشالمؤمئةواني.والايمانلملعمل

!(التكملةالشهادة)العانيا!شدائيائمليمالمرحلةاجزاءاربعة!بز.:؟

أإ......؟؟-الواجبلذلككرسنانحناذا،اليومونعلمهنربيهالذياليافع

7%+!ول!1هـ*كا*؟-حم!ل!"4ول!كهث!ل!5*ههـ؟.*أ:.:ة

قي:.!بز،موكبمنالمقدمةفيالطالعالعربيالثبابيكونولسوف.المقدس

أ!:لإنكلمزدةالقراءة!ت!لممس!لسلةاحلت؟:.:.
في،!......:؟؟).اللهشأءانلقريبالغدوهن.المؤمنةالثقفةالعروبة

؟؟/.الروضةلمرحلةجزءا!في:.؟-مثقفةغر،موضوعيهفى،ساذجة،بسيطةالم!كلةنازكان-رجاء

ا!نجندائي-الهمحليملمررولةاجزاءاربعةأة.لآ

-بخهـ"4ـ*-هـ*لاثووكلا*8ه!د!*ل!3!مهث!كه،ق0"ش)1(.السياسةفي

إ.؟يز

الانكليزبةالاعةةواعدلتعاجمساساةاحدث!نحر،ساذجة،بسيطةابقىسو!(ننيعلىاللهاشهد-نازك

أ؟؟اجزاءثلاثةفي،ة.:بئ..

؟نمالابئدائمهالذروسلشهادةالعاماللليلنرضةفي.ملمبيهوذلك.-عروبنيياحبكفيمثقفةغر،موضوعيه

قي،!كلس!ا**ك!49)أة.:بزلا

؟كأبر؟،برجرجاممناقئسةغىالئكلىبهلىامتتابعبماارنصاتردلمالنحوتهد.)1(

؟إ،فرلسياملاء،جعرافية،تاريح،حسابملاءانثعمالكلئزجمأشياءأ:.تر.التتريببرجهعلىجميماتضمنهاقدكلامهكانوان،االنهقاش

-بر:..:..:..ج...:!::؟.-؟..ة!*:::"ج:؟-نرير-:-:ج:-3!ء!ننير-؟ءيرإ"!الملالكسةئاذكبروت

ه
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،المهزوزللسعفدؤوسوفيالغصونعلىكاعالق،الورديالقمرتم،تم

مبتله،هشة،الظلالتندفللجفونينفض،الشعاعحريرىالقىنغمأفريقيا

معنقد،افنانهعلى،(مانعو)وماج،دربهشق،الغابىإلثبجفيألعتيق.ثوبهكل،للليليمدحين

رويله،لعشاشهفي،والطيروالزجاج،الجمانمنعنقودأيفرطألعميقعبابهافي،لنفابات!لوترقد

اللظى،ممدود،إلجمربوهج،زهروالكونالظلامجداولفيوأنفضللقميبعض

قشيهآ،روراأ.الزبديجرف،ألورديالقمرإفضاء.أمجاهلفيتدو

نديد4،هشة،الظلالخلفبريا"تهبز،لعلها

الوحشيهالالههحدالقأ!ريفيااحتشد.،بنفسجيا،جمعهم.لسط1لعلها

مخنوارقةالفبيربطيبهامزيهفاستعلتألوتدكقلغالحرالكسيعهلد!لفمر،ء.للماءلقنةفارتطمت بة..وز،حهده،بهلاءل!

النغملعله

القفارمن

البحارممن

!ا!والوحودالحياة.طفولة،أفريقيا.وانصسد-ما،.،ا!فمقدعومنقهاشقوفالتوتالسماء،كلأتصدعتيب
حدودبلا،الاولىالعألملحطا!ليالابدلحصى،للحلجاررعومى

لم،والاله،والانسان،الكثيرالمسرحدثارألفالصخريهالقاتمة

وتجربه،قصةبعضالغيوم،تقذف،الاعماقفي،تغيب

)الحروقالجسدملء،العمياءالغبطة،وحشيه،ا"ذعورة،انهرأ

مغضبهواستثيرت،جنتللذري،وميضهمافي،البروقوجنت

وموهبهرقصة،الحياةإلنجوم(كانت1))الا.،ناس(حقولفيوابالننرر،الظلامتخمط

!-طيبه،الوشاحعذراءهرالارضأ!القديممجدهبكل،)البوبو(اصعاعدلااتالجنيعزي!فهافيالرعود،واضطكت

،..لا..مالعصود.يملأ،الوثنىلصدوتو،ر
ء..ألشمجرالصخوتقلع

قدلفمرهأقهافيسكونهاىالطولفرللغأأبالغرور،الشجراءالضخامةبرهبةتمهقي

الثقعلنومهغلمطمر،الارض،جذوعهاخضمافريقيا
الجماديحهض،الاسكالو!هصادو!،الاسصحاكتلمن.

الصخورحدر.أوأاأسيول..تدفقت7سماؤها،افريقيا

فيركضون،ضمترونالاكوأخوتفرغأ)لا.من...1)الحقول،فيالحمراءامطارهاأواندلقت

غارقون،اسودالقفي،كأنهم1،عبرابلولها،مصبوبهأالمجفونهالطبيعةكفكف،ثوانوفى

البطودفمن،أففشغلائلوانحدرت!دهوووالتصبت.،تصلبتقدأالفصوليحرك،القوىخرافي،روحه

متس4انخيلهعلى(ألكوكوأزراكموالعياءالقنسوهـ،ادركها،لعلهما

أ،تقطربالمنوىواشرعوارماحهمأ.والسكينهالسلامألى،شوقلعله
مخضبه)الافريقيةالفواكهمنوالمانغوالاناناس)1(!ذهول،لعله،هملتأ،لعله

الذيوليعقدفاللهيب،شبتوالنابىهـلبوبواما.ا!جوزوالكوكو،المشهورةالسماء.تلملم،آلهة،لعلها

ألطبولعلىترتي،الاكفوفارت/،اسطوريةضخامةالافريقيةالاشجارفاعظمتم؟تم.

بينماأ،(لحافلة؟عوامهمنالفعلىيتربعا.النغمواستيق!

13**.الاسمنتيةكالجدرانالغربيةجنوعهننتصب!.والعيونالشفاهبين

!صلمئم!!هيحي
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ضلوعهم،تخلخلت،تممملجه!تأالفوطونهماوالعدمالرصكمتلم،النغم.تمفريقيا)ه

للعقولتطرح،الرؤوستفجر،حمىاورالنتىرآلهةيا،ألبهيغليلكفيوجنون،ورقص،حب

عول،فيهالمحمومالالحمودألرخامهذأأوالزئير،وللعويل،الاشباحعالمياللطبولالطبولوتقرع-لآ

فيهـه.،الخبولألفرحىرلسيسفيه%والقبور،والجراد،الذبابنهميماالرمليهكالعاصفة،..سموأء3

الشمس!تمودها،سمومنقعت،افعىكليا:للاغنيهتجلجل،جوفهاف!

وللمحون،الذعرفيه.ءص.*.ء!الحريهصرخةيا،قياافر

الحيا،نثعلة،الخشوعتوكىانغملمفر!طوالحهقول،الغاباتوأرتجت

والفتون،لجمالاذسكر/ندرلا،مسرءةدقيافراه!يهبربر،ائيينبداحقاد،(ماوماو)

للمكانجذورلا،ألانضياءوتقفز(الطسولعلى،ترتمىالاكففارصب-والزنجيهدمائنامنألاسياد(لينضصبلن

قوتار،الشمطاو،الخرأفةلاالمومممىا%إ0ا،أ.الطبولعلىترتمي،الاكفوفارت
الزمانتجمدمد،لاريحلا

للحقودهالآلهةلعنةيا،تدودى

يرقصانالنار،حول،والشيطانواللهإإأأالبعيدهكهوفكالىعوديتفوري،

إ).اكطايرت.اقدأمهم،تمزقوا1!والضباب،الرياحكحفنة،تبددي

(لصوفيكيأس!عيدففي-لابي-للسماءتشخصعيونهمء،ونابمخلبكلالاحمجارعلى،جرية

هصء

كيوهص!حمهص!ح!طحهصه!حيح55هصصهص!روحميحيح

هـدكب!ء.الكالبةالقؤط!رأكلح"!هدة

!!مح!عص-!ص
ء/!مح

%ى!!صبشرالامرشادعفرع

27683تلفون-656ص.ب

قصصهاوأقوىاحدث.
ى!يونسجورجترجمة(لكبرىالفلسفاتتاريخ

الجنيدكبمحمدالثقافةفيالقلق

صشرار.(للطيفعبدالعربعندالحبفلسفة

وص؟صلرمممنجمانطواناللبنانيةالوحدة

بوليترزجورجالماركسيةالفلسفةاصول

دروزهعزةمحمدالعربيالجنستاريخ

شيخانيسمرترجمةبوكرلص!رة

ا!تباتجميعمناطلطالوجودمعركة!بمااثكر

ا!ضرو!ا!ار!ةدارومنغاندجميالمهالمااللاعنفقصة
...رعدانطوانشعرخصلة

راشدابيحتاالحديثةمصرنهضةكاريخ

مختلفونمؤلفونالاشترأكيةفيدراسات

1813بكس-بيرونطفمرءسليىالاوانقبل

7



0005!تحو.5حضكر!!صهتهع!عز*-5؟،ح!5صجعحيي03000حيهير!عى!يهح!حميحيرءإ!ير،ح!س----3--007.*-ص-.!حهححج!!ص!أ

-!

!صس!-------جر--هـ ء-ح!---
-5
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حر!5
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ههحى!ه555ه!ه5عح!ح!حسحى!55!ح!10000300ه

السلةهذهاستعمالمنوال!دمالعالميجنيهـاالتكطالفوائدالي،!مض،قالثميوخوجمع،كبرةعمامةرأسهعلىوضع"عرنابليونفتحعئدما

الارضبكأالكرةطافكاتبعلىاملتاكيالغ!نيةنفسوهي.المباركةتقولالقاهرةشوارعفي"صنتموراتوعلق،(لفقهمسائلفيوناقشهم

وهل.الارواحتحميرفيالشعوبجميمبخبراتبلدهابناءلي!فيد.والمسدينللاسلامحبهمنبسببالبابااخضعقدنابليونان

القاهرةلبوليستصلالتيالبلاغاتمنكبراعددان1فنقولنزيدانالااوروبافيا،قطاعيمةالنظمزدلالذيالرجليجدلموهكذا

(لميمونة؟السلةاملتهاقدالمحرمينإحداخ!تف(ـءعانحولرةونها.اندادمصرعلىسيطرتهليدعممتخلفاقطاجم!تراثالىيلجأ

مواجهةفيالصراحةعدموان،الخطورةشد.؟دةالظاهرةهدهانليم!مائل4دراقيولا،"ةال!ملهتضفعلمإد،معروفةمصرفينابليون

بجانبهوالصغرةالانيةالمشكلاتبعضاثارةمنخوفاالازدو(جهذا.الفقه

عاجلا.اواجلاانمنهمفرلاأمرفهوضاراكونهفىابلاجتالاجتماعيالءراثفيكألمةةالمتالجوانببعضوقكيد

*!*لانه،القادةمنكثيرا*"البلجمااسوفي،وواسعتاكيدوخلق؟لجماهر

موففهيالا!!ادياربر!لفي!تقدكلخ!وةاربئ(نا!وا!حمنفىذ)الىيبئمنعلنه،!انلئاوببسى.للمسبطرةميسورسبيل

عليهترفكزكانتلذي1للاساسوففءاوتشكل(لقدأم!المجةمعضد.رم!!للاالتيالتقدمجوانبمنكثيراهـ(لكارفالواقع،النيةبسوء

تحولنامعناهالحقيقةبهذهوبضاعدموان.المقدرووةا!دلاواتوأالعاداتهذامناساممططىوتقدمتختلهـب!نرا!الماذاالجماهبرعلىفركها

الشخصيةلمقوماتوفقدانعنا،الجدإدؤو!الؤد/مفببهيتكص!لمتحفد!ا؟ذمناهـصفاىمنواسروةاقم!؟م،اورور!فيترالفما.اقىاث

ناحيةمنكالمتحفسنصبحانناإرضارمنيوووو،المتنجةالس-لمةظقىاكقد"قيالاصطلاحات،ئءكتنتزالوورا،المسيحيبالعلميسمى

وبتح!ردواستغرابهالمضفرجا!تطوافوموضوعال!صرخارج:اخرى.العئفة(لباباععارضة

وبالتاني،مجتمعنافيوالقلقالمرضعواملونحمينخلقالضانعقولا!،لس!برتقى1ولراتالاتبعم!.رمحققآ،نوان،الالجاههدامثل(ن

الىالم؟ديهوالمؤثراتالعواملىنزىاذ،للضباعمكاسبئاكلنعرض(نيحدثافاي.(دتدالمدىفيالتعق!بدشديدةمشاكليخلق

اجتماعية،وعواملمؤثراتالىوتحو"االاؤرادعئدالنفسيالمرضخلقالت!يوالاخلاقيةالفكررقيالجوانببعصوتحاربالتقالممدلوليطمس

عام،بشكلبتعقلتتصرلىاجتمورات،التيامنكثمرفيلحدثكمافيحدثولأخنماربسرعهالتقدمهراالجماهيرتتفلاراجلمنتراوقه(ريجب

مبررةوغبرمنطقيةعمرفعلردودعئدهاتثومعينةمسائل1عدفيماقع1الورونا!غهنيكي(و!قدملئقبلىل،مايجبارلملىينوالجهـد؟لوكت

لنا،بالعبرمليء-خأ!ىبشكليثالح!-واركن!ابىبع.ظاهرو".والسلوك(لدعاع؟لى

اقمسىالىالردودتلكيمستثببرواانالفوغائيينب!ح!اررءتطاعاذاحيث،العربيع(لمنافيءدىأبعدالىوأضمحةالظاهرةهذهمثلان

بالشرتنضجمجتمعاتألىا،-(امهالمجت!معاتهذهرءولواوانحدعربيللىكلففي5عندناالحبب!اةمجالاتمنمجالكلفيئتبينها

وللعالم.لنأسهابارنسبةيكادودستوويجنائيقانون،معا"عملانقانونانيوجدتقريبا

لماج!هاعياتراثايرمثلاحرووانو!،*وروبيةالقوالين!مقتبسايكون
ألىيعود-الاشخاصفيكسببه-الردودهدهامثالوسبب

غيرانفعاليةأثاراتتوجء4والى!قلية-نحبرظروف!وجودالعش!ائرو!(نونالكئمععيوالقانوىالشرورءجمةا،حوالىبقانونمتلالمايعد

تلسكتأكيدوالى،الجماعةلاوعيالىمنطقية.وغيرها

امثاليجعلالذيالاساسيوالعامل.مممهتمربمشعكلوالاثاراتالظروفللبرلمانوالترشيحب4الانتححقم!حتالتيلعربية1المرأةئجدولذ(

غيروظرولىعواملتجاورهو!للأجالى-وبحاجتمربضةالمج!!عاتهذهب!لضبموجباخرمنصبلاكبأو؟لوزارةمنصبالىوالوصول

معا.فيمهما1وتع،ومنطقيةعفليهاحوى،ظ!وف،مو"وةعؤايةلبيت،نفسهالبلدفي"طبقةأخرىقوانبئبموجبكخضعالقوافي

اجتماعي.والاخرفردياولهمابمثالينفأ؟"؟ذلكولتوضيحمعبرالازدواجهذامثلان.الزوجبنزوةالمرتبطالطلا!ولحكم،"لطاعة

ابراجتشاهدعندمافيهالت!حكمرمكنهالاخؤفا"!اننؤتاة:الاول.العينشرليقيهاسيارتهعلىالهائقيعلقهاالتيالزرقاءبالخرزةعئه

بعد،النفسيالمحللاستطاعوقد.أجراورهاتى!صمعوتهـماالكناشهـجلا.لهـاصفحاتتتقالىبماذبررى5ءحفيةدارتستغلهمابالضبطوهلى؟

ذا.الخولىهذاسببت!ديمةحادثةتتذكريجصلهاان،جلف،!عدةالموضوحةوالصور،حديرمأتنمث!التي1للمصانعضخمةصوروجراثدما

طفله.تز(لماوالفتاة،خطبرةجراحيةعملية،انذاك،لامهااجررتالارواجبواسط!نهاتحضرالتيالسلهأستعماللكيفيةوالارشاداتبالمشروح
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الفييستحدموهو-المهناصحابالىبحاجةوانا-مهـنةصاحبوهو،امهامصيرتنتظربالفئدقحجرتهافيجالسةالمطفلةكانتوبينما

سور،سيدانه-ماتاذاالعملعنعاطللفي1-مصنعهفيمحاملحجرتهالثساكمنيواجههاكان،و؟لترقبالقلقمنشديدةحالةفي

واجبالهان.واليهودوالنقابيةالشيوعيةوجهفييرمفحصيئ.الاموماتت.ساغةدبعكل(جراسهت!قكنيسةبرج

شيءكلهذا.حيانهعلىتحافظيانواجباانتلكوان،يعينثىانرحالذنببشعورتحهـسكانتانذاكالطفلةانالمحللاكتثمفكما

)1(".اختاريوالانام!لمحالةسوءان-حقيقيمبرردون-تع!تقدكانتاد،امهاتحو

صادقة.،حال(يةعلى،الهاالاالارور،كيللمجتمعكئيبةصورةانها.بهاالكافيةعناي!نهاوعدملهااهمالهابسببكانوموتها

بمضمنالرعبوهذاالامريهـيالمجتمعفيالقيمهذها"ثالوجودانكماالوهم)هدامنالفتاةيشفليموحدهالحادثةهذه(سترجاعلن

اننسلطةالطبقةمنبهموعزامرهومنطقيتبريرلهليسىالذيالمحرماتهداتحملزالتفماناضجةفتاةكونهامنبالرعماذ"(المنسلط

يدعىمنشهادةتحويالامريكيالكونجرسوثائقان.ولمصلحتهايشرحانالمحللعلىكانفلهذا.امهانحوبالذنهبالطفولي(لاحساس

اطارذاتنظارةلبسىانهيقولادالروسيةالثورةحول(سيمون)وموتهاخالرهحالةفيكالتاذامهاموتعنمسوولهتكنلمانها!ها

وكالههنالك؟لشيوعيينبصفوفواختلطالفرومنوجاكص4فولأدي.الفتاةشفيتذلكعئد.ء؟كد

ومداظ!.اسرارووم/عرف(نالوسيلةبهذهواستطاع.منهمبالمذنبطفونياحساسوجودهـيالغتاةهذهمشكلةاننرىو!ذا

محموعةانهم،قال،هنالكانعورةصنعواالذينعنسلوعن!دما
الاحساسوواان.؟لناصجةالشخصيةمنالقيةمعمتلائمغيرامهـانحو

.نه!وركسكاىهـطاذهسانفيترسالتي(لدينببةثثص!تهابحكمالطفلةنفسفيمبرر

؟والنساء:الشموخأحدوساله.
..دعصر.تبريرهايستطيعونلاومسؤول!ياتالامهاتلحو،اجباتالاطفال

لانتطيارطوللهصفوفا؟لناسفقف،للتامممخضمنانهن:قالى
.......عليهـ،يمسلطاندونتراثهمنالجوالبتلكمعهوتنموالطفلينموما

المضاصبعة.فيدورهـح.والان!ناجللحيو/لأالنفسيةالاضطراباتهذهبامثالي!صابوعيه

وصفباشطاعتهمبانهالثهاد"هذوأحضالذي!وبرقول،ءةالجملاوعيالىالموجهةالموثراتفيهتتحولالذي،الثانيو؟لمثأل

.المحترمالشمخاحيتاحا!ذىوالاسىالغضت
......البغي)سارترمسرج!فيلمحيجد،الاقناعفيمصحكةاساليبالى

صورمناحرلىصورةيصف(البونقة)4مسوحيض!بىءيلارارثر(رفيرالقيماى*تثارةا!"ير.بكيالهـو.جرسعضويرحاولاد-،(ا!اضلة

القعمحميعانهارتاذ،()المكارفمةعلصهسمطرتعندماالمحاتمعهذا.
م.......يجعلهاحتىايىعيذهنفيالامرركيالمجتمعميوأ&صاردةالعقلية

فيالعقليمةهرالعواملاثارتهالذىالرع!امامصان!بمةوالافاحلآ(صةا
....زنجياابيضرجلرقتلفعندما.منطقيفيبعملالقيامعلىزوأفق

المجتمعافرادان،المسرحيةمقدمةفيمصلملرارثرو/قول.المجتمع...

احررجلبجريرتهلؤخدالاالاقلعلىاو،وصاقبان(لمنطاليممن

!اةاكنشفو؟اذلالذن!غامضمااحساسارحصءونانوأ3،الامرر*ى
.......:احررايعندهالكولجرسعصوولكن

السلطاتتقييممعيتفقال!كلاالحدالىورجعيينمحا!ظينليسعوااز،!الامة"انتصوري:اسمعي؟لكاشرحاننيبهبف-الشيغ

(لاحساسهذامنالخروجوستطمعواوخى.المحةومللانسانالمسعطرة8......لا
......لكستعوله؟لذيفما.فجاءلكتبدت"ميركيها

موحةانطلقتانفسهمامامئممررررهـواأندسملىوفىالمعنرو..
...........ليتقولهكثرشيءلديهايكونلنانهاظن-(مد!ره)لميزي

لها.لاصحةالتيداتوالشمهاوالدمسائمسالاءترافات؟شيوعيةانتهل-الشيخ

يخلق،ذ،عنهاوتعدلناسبقالتيلظاهرةتلكنتائجبعضهذه!كللأ:فظاعةاوكأ-ليزي

الاطفال0حنىفطالانضحار/مارلسالذىالشاذالمتوكرالمحتمعهذاامثأل..ذ.ها
.....:لكستمول.لكتقولهاكمبرهاسياءلدير،!افان،نوا-لسيح

مملأللأ.ابناثيمنافنيئبيئتختاريانعليكانليزيياا،مرمنبلغتلقد"

يت!حولاذ،الظروفهدهامثالاليهاتؤديهامةنت!بجةوهنألك؟الاحوالهدهمثلىفييعملالذيؤما.ذاكاو!دالححتعي(نيجب

طابعلائتاجهمويصبحمئعزلينائاسالىلثقأفتهمآلمخلصونالمثقفون"؟تريدينهل.الافدرراوهمافلنر،واذن.بألافضلي!كفظ

الماضي.الىوالحنينالمحافظةكنتالذيائتانكاحسبكنت!عفوا،اوه.اريدنعم-ليزي

تت!لم.

منالمعارضةموقفيقفانمممانمنالجادالمثقف!تحولورو!بة

ويخضعال!نراثلهذايصئانص(نالىحرررءرون!ء!را!ريالتواثا-هـياالزحمبهذا"(يستأنف)باسمهااملم(نئي-العثميخ

قييحملواقعايو؟جهعئدمافهو.الشمبم،ءبع!دطمع!ثةعمليةله،ايئيعلمالله،بالمصادفةوو"لقد؟جدواهما،لبزييرلمتح!بئه

يئعزلواعيةلمن!ةالمفتوحوفي"!طرفارظالازدو(ج!راراة!4،ألا!لافىم!خمبءلا؟ذلكءقابل!يهوفعلالذيفما،غذي!نهولقد

احساسهعنتعبيرهيفىالعزلة.التظ-دبريمبن4التوجصارجالاالخألىاركانج.اروضراءوالورديمةألا!لوابو"تاعوبرصيويصهبووم!هلبمه1اثديجرانه

(فقضيقعلىدلالةاخرىناح!بةكل!و!ي،نا!لاممطو!ة!افيو-!!أتراه:ألألكوفي.ابئائيسائراحبكمااحبهواناابئي1ئه

*بتماع!(لواقعفيوتطبيقهاثقافتهممارسةلهبر!حامأ!ريأننف".بموتهمتىأحسلنانني؟أنسمانحياة

لمثله،ا!لاثمالمجاليجدلادامماف!وو!كذا.اد!اه!و!حرو!كلؤوا!يم!الكلامفيابرعكما-ليزي

شر!يصبح،6لعينالشهوايرخصالقاههوسطبرضبعاندأبىم1روماقدبالعكسىفهو،هذاتوماس،الاخراما)-(متابعا)الشيخ

ام!وكيانه.ال!بهبحاجةولكني.جدارديءامروهذا،زنجياقتل

ادريىسهيلامدكتورترجمة-الفانيةأسنةأ-5عدد1،دا!ا(لم،ردهار!4فيدروسهتلقى،اسرنااعرقمناسر!سلل!،بالمئة.مئة
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جزء؟عناالخارجة(لظواهريجعللذي9للسعرالمعارضالموقفانه.لعزله1دافعهواضصه

الحديثةالفلسفاتبعضانالطريفومن-بهاواحساسناارادتنامنهتهبوطاةرهيبااحسعاسارصىمرهفجتماعي1ككلالنانه(لا

الاكتشافاتكلكانتالسببولهذا-المفهومهذافيالسحرمعتشترر؟لعلاقاتخلالمننفسهنكيدالىدوماالاشوافىوتملأء،العزله

لذبر4العهدببعيدوليس،عنيفااجتماعيافعلردتثرالكبرىمي!ةالعلتبحثافكارهخصوبةان.بالناسالجذورالعميقةوالصلهالا!سانية

الاكتشافاتعلىفلسفالهميبنونالذينوالمفكرينالعلماءرقابفيهكانت.واقعيتهستحالة1راى؟نبعدمتخيلايرصبح،هناوهو،مجالعندائما

المقصلة.لسكينمعرضةةالجديدبينهمتربطالتيالعلاقاتدون(لناسكصورالمستحيلمنكانولما

بالدمة(لمساكطرحتاننيازعم(ن(ستطيعلا:؟آلحلهو!االبعضتساءلوقد.الاونيصفائهافيالعلافاتتلكالىيتجهضشوقه

.اقتراحاتبعضهيانما،شامملاسيكونالحلوبانالكافيينوالوضوحيكوىحتىصتقدمةبعلاقاتالتعلبئمنالمثقفيممعالذيالسببعن

اصبحالعالمهذاان،منها،؟لمشكلةلهذهكميرةحلولوف!عتلقدتجربةيمارسلمدامماانه،(رىفيما،فالاجابة؟نفسهمعمنطقيا

وهذه.زن1التولنحفطالروحاليةمنشيءالىجطحةواررابر!(طد؟نفس!"عنتعبرانهااذ-والنافعالايجاجمبشيلهافيالعلاقاتهذه

الطبقاتمطامحبالماديةتعئياذ،*مريكيةالامبرياليةنظروجهة!يشتاوانالمعقولعيرفمن-!الانانيةالتجاريةالعقل!ةبطابعبدايتهافي

فمنولذا،معيشتهامستوىتحسينفيالمستعمرةوالشعوبالفقيرة.النادرفيالا،بهاويئفعلاليها

والهاثهم.المحرومينلتعزيةلروحية1الوجبةزيادة(لواجبمننادرةتجربةتمثلكانتربما،لشكسيبر(العاصمة)مسرحيةان

الصغيرةالحروبولاستراؤيجيةالوقا"ليةللحربالدمموةتختلطولهذا،والدماءو(لتامرالاغببلاتدائرةمنالاشخاصيخرجحيث،النوعهذا

الاوربية؟لحضابىةوتقاليدهـليونانيةو(لثقافةالمسيحيةالروجعنبالدفاعالحلأمبنص؟وةويتميزالحب،شودهعالمالى،الاقطاعيالمجتمعطابع

.جيدانعرفهاالتينجيباعمالتقييمنستطيع،ابمض،،الالساسهذاوعلى،وصفائه

والعلاقاتالعزلة1يعرفولمالذ./ناولئكهمالسعداءببثمضوظ
والاجتمامي(لفري!راكنامنشخلى؟نعلينانهذايعنيهلولكر

داعسيلاذلكولان،اولاذلكلا!علائئا،لابا!ع،وءوفياقصىالىمفتوحفيهالناستواح!لعا!فيوبعيشون،ب!عد(لجديدة

لصارفيالمظهرينهذينبينالعلاقةنحددانواجبناان.!افي،وروطأةبوأجهونعن!عاو(لاسىالتمز!يدركهـع*بطالهؤلاءان.حد

مجتمعنا.فيمعايعشعانمتعارضتين.الجديدم4العافيللامنطقيلأالتعارض

.ألاهرىمئهماكلتنفيللعالمالنظريتينهاثين1نقلناانسبقلقدلثقافتهالمخلصالمثقفعنتمكلم1اننيوهى،حقيقةا؟كدانهناواود

مئتمرةدائماكخرجالعالميةالنظرةانيثبتالحديث(لتاررغانكماانتصاراتلتحقيقوسيلةثقافت!منجعلوامثقفينهنالدان(ذ،ومثله

المحرماتكنفي/أن*جتماهيالمجالخلالانتصادهاويرتأكد،لهةالنهافيماثقافنهمهناتخئوامثقفينهنالكانكما.عنال!اا؟تهوااجتماهية

علىالقدر!يرمنحنالاهداان.لمنهجهاوتخضعهالتراثمنوالمسلمات.والنقودالزبائنلاصطيادطعما:جسدهامنالثغيلتخذء

منئستفيديجعلئاو(نما،الواقعتخطي9يوبالتا،التراثتخطي:مفهومينبيئالؤق

وكجربة.كخبرةالتراثهذامجتيعفافيبتعايمثطناللذينالحضادةمنالنمطينهذينان

لووةملميباسلوبالتاريخدراسةجعلالذيالسببهوهذاانيعارضانمهماكلطبيعةمنا!فببرفيواسلوبيئمفهومينيمثلارز

رر.لكلورصيدهبث!.مبمديظلعلميتحليلدونفتركنا.(جتماعية.وينفيهلاحر

.احرزئاء(لذيالتقدمعنبقوموالذيكاهمول4ئهة!!م*سطوري(لمف!ومهو:(لاولالمفهوم

امرين:ور*يبو!راوهو.الظاهربةوالارتثاطاتالرواطرؤوارداساسعلىللعالمادرمه

؟لتىالمحرماتمنبعديددائمايو؟جهالم!كران(ذ،الحرية:*ولمف(لفيواضحهوكما،العصاببينالمرضىمعيشتركهذ؟في

(لقوىوكى-3تيل،ئاحيةمنشعبيورمخطالىبحوقيدراستهاتؤدياميانحوبالذنباحساسهابينربطتحيثاوردناهآلذيالفتلا

بعضان.؟خرىئاحيةمنضدءالاجتماعىالتاخرمنالمستهيد"(لنيلطصوبةبينيربطالذيالمفهومئفمسانه.الكنلالسابراجوببن

المساماتفيمناصبحتو؟ل!نيسطحياؤبريرأالمبررةوالشعاراتاركلمات.البشروخطاياالطبيعيةالكوارثوبين،ا!راةوخصوبة

والتهديدالخيا.لةفنعوتوالا،لهالألتعرض(لمحرم"نامبحمجت!معنالاوعيالتقدميدخله(ممحتمعفيمشكلةليستالذضميةهذهمثلان

السلامةمفيينامعظم+لروهكذا.بالمرصلالهثفويلادبيالماديفيائهاالأ،؟لسا"لدةالحضارقي*ئم(طتمثلدامتما،بعد(لعلمي

.(لقراءومداعبةولادهم1وزوجاؤ!معنبالتحدثمكتفببنوصمتواينبفيومرضاخطيرةمشهـلةكصبح؟لعلعي(لتقدمباسباباخذمجتمع

ولابد.وكعمببمهاالصناعةمستوىورفع،الثقاقةتعمب!:الثلإبللعالمتركهبكلقجاةيطرحبدائياانساخئتصور؟نويكفي،علاجه

هيكعلاليوميأىالمهـ1رسفي2لتعليمئظمانيلاشارةمنمهنالناآلتيومفهوماتهمواقفهجميعكصبع!ا.(بىريطانيكالمجتمعمجتمعفي

خلقاللهانيثوسالطفلزال،ط،هذ؟*زدو(جئظاممنالاخرىقلبهفيوتخل!تشلهامراضمجردالبد!ليمجتمعهمعممبفاعونكلألت

جينزجيم!سوئظريةالسابعالبومفيواستر؟حايامستةليالعالملهبالنسبةالعالمش!بح.ولألطواءالهرب؟لىوثدفعه،(للكر

ويفرضدارونئظريةيأخصالاحي!اءعلمزالوما،*رضاصلعر،والمصعدوالسصنماوالقطارالكهربأءفيمتمثلا،لمخيفةبلاشباحمليئأ

الطلبة.عقليةعلىالتناقضاشد"كتناقضالخليطهذ؟.*لة(شكالمنهنالكما؟لى

(لظوآهربينالعلاقةيدردالذيالعلمي،لمفهومهو؟الثلاليالموم

هلسافأاب1دقأهرةالخارجبى.والعالمأحاسيسنابينويفصل،العدمية؟لتجربةاساسملى



--ء-.ل!أ-صير.!7-!!س--لمث!--9!ح!حصبخلا\!!صعفي؟"7
-لههـص----ص

11*خىحصحمص

دعسعاا1-+ثاعرسعع--!بمءمح!سلمأ
1ء9كيما\؟

الثانيالرنامحمن"الادداءهع"لرنامجلقممهاالتيالسلسنةمنالثانيهالحلقةهي8هذا3/كاا/!ر
..-.*لم/ص///3//ء

والدراسةوالشعروالمسبرحالقصة:مجالاتالكبارمعيادبائناعالمعنالكشفبقصدالقاهرةباذاعةء//./!/%1-

ومختلفات،جهميثيرهاانيمكن(لتيالنؤديةالاحكاممختلفتمثلالسئلةظريقعن-والنقدلاصكأ.-ءمب"3يه!.

ومواقفهمآرائهمعلىالتعرفبقصدوايضا،ثجهودهعبمالمتتبعالقاريء.اللفكريهيمكن(لادنبيةيخرلرحهنةلهامننطبالقضايابرص22برء!بررعير

بطربقتهيموامنتبهماعجبتالدينالى!دجاءهمومن؟!،ذأئوتارريلوطثة

،والحياةللادبفيئتصدقهلاأوتصدقهانولك،عنديحقيقةهوشيئالكسافول)،

الادبفىوجرتالمنمبابمطثعفيأننيانحنرفانينبغي-:اجابةصيعةوهفه،التكلمضبمباستعماللا1الاسئلةهدهعلىاحابةلا..

حينذذوانا-الانجليزانالحظحس!نومن،لروحيغذاءالروسيعينةنفسي؟عتبرتاذاالاالاجابةاحسنلنلدلك..اتملمملتجعلني

دقيقة،ترجمةبترجمع"عنوافد-الفرنسيةاللغهمنبلغتهم(خبرلعاتحدث..الاخف،رمعاملفيحيوانااوعيكروسكوبتحتموضوعية

3!8-!كا،اسم!انجليزيةسيعهـةبفضلهنااشيدان(حبلد..كتببرةمعلوماتععاملك..اخرشخطععناتحدثكماععنه

تقدير(عالياوساماونالت،الكلاسيكيةالقصطعترجمةوحدها-ولت..نكعاذاعتهافيلكون

ترجمةالروسيألادبقيرعجمةبر!تموافلجالفرنسيوناما،لجهوثهامععييحيي

مختصراالفرن!ميةالترجمةاغلبوكان،تاليةمرحلةقيالاد!يقة*!*

فرتسافيعاشاوترجنيفدتوفسكيانمنبالر!مهلىا،ومقتضبا،لعامة1الحياةمنالواناعتثالادبيةحيلالكخلال-:هـؤال

.انجلترافيلادعبمضعسعامباضعرااتصلابادبكيتملبعفهـ1الاممرعمنعدداومارسع

لائئىالشب!طلعق!و(نا،روحيغؤاءالروسيالادبليوكانل!لارثوض!يحالىمنل!نستمعفهل..مباشرةهيربصورةبهبتحسل

و!درهالانسانعنسنيتلالممنفعلةحارةجادةبلهجةلتحدثوبدته؟العملبةحياتهـكفيبهامروتالتيالمراحلعنادبكقىانطبعتالتى

والمومساحهالاطهارعق،والاباليمرعوالملألكة،وا(تعرالخيروعن،وضياعهعمليهو*دبيةحياتيفي؟حر؟كبرلهكانالليالعمل-:اجابلأ

باسهابابضايتحدث،والنعائرينالمحافظير،عن،والمجانين(لعنعلاءعن-(الصعيدمدناحدثع)منذلوطمديننعفيسنتينمدةللادارةكمعاون

وهو-لترمنيفصيادمذكر(تكتابفيكماومناظرما-الطبيعةعنوخبرت؟لفلاحينخالطتالوظيفةهذهفبفضل.لث!بابىمطلعفي

الفعحينصعئدعلكفووعلتحربعثبم،بهبقرا؟عززءتابامتعلها؟عرفلادرةكا.سعت،كلهاومشلالعهومحاجرهونيلهوزرءوحيوائهواهلهالريف

التطسعربامكانحنا1ارويعدكما،شاملباصلاءويعدئاوبوعسهـ!.هلمناوبععيدمنانصلالا،مباشرةمخالطة

التهمتهلذلك..الشب!سئبلالمالجوهذا..حعطينعة"للرئحمممذلكالمباسر*نصلاليأكاحفقدالدبلوماسيالسلكفىعملياما

ومرلئات،الميتةويلارواح،والبعث،كاوئيناوانا،والعقأبالجربمةاك!واةمعةجعبتيعوينفيالفضلجعيرواليه،؟لغربيةبأ!ثقافة

كانتألتعبهذه3المازنىترجمهـ("تع!وسانين،وكشيكوفجوركي(عتررءانينبغىولكئ.و(لباليهوالمسريمكالموسيقى:الفونمق

مثلعميقةماسلهااسماعا!ضاتجذبئاكانتطبعا)اليومىخبزناوالمصوربقالتصوبرعنودر(ءكىللمتاحفزواراتكماىرةعلىأننى

ببرالدللو(منعلالنظرتلاتأكروباتيةلهااووا؟دوأوسكارأدحعاربونفذ1اناستطعلم-وثينعهعمعرفةمشاهيره!اعرلىاصيحتحتى

واعترهـبلأسعي،العمرتقدمبحكمروهـأ،بعدفيماعنهتحولتولكنىوجدتهااذالتاثرلةبالمدرسنع*مراخروقنعت،أثتعصولرفناسرأرالى

علىووهميظئيفىلاحتوأثهلم*،صر1الروسؤ*دبفىكتعير؟2اقرلم..وصودهوبجاسللمصورعاشوعو(نازمناوعشتلنفسىمعرباأكر

اعملاللآتضي9د(نهواثدعوأنأ،أحبرشىءايمنحمرالدحعابة،التصويعرمن6كمرللنحتالضاترتاحاجلأهاحبننفسىارقبوكنت

الفكرظنىفىلعلوحهث،الازجايزيللادباميلفرأبستنى،جميلهعكتعيرة..متعلاروععبهبلصورمنحعرائجلومبح6ليلأعمالامامالوقولىوأطبل

*هتما.من*.لجثعبزي*دبثىاتحولوجدتنىودعنى،العاطفةعلى(دللأاثتمولر،ومنقبلالنحتهىالمصريينفىالكامنةالموهةاناءتقدو

،8المحددلإلفاط،!المعك.الاساوب،اوببلاس*هتمامالى3بالموضوانتجوأالشعبعامةمنجمعصبينعالليجورجىحيبألاستاذوردرسةذلك

الموشى"زخرفي!سلولطزمض(سرنىطبع(،و*ستطراداللفوءنالنعدهذهمثلئتيبةاعرلىللا،جميلةالئحتفىاعمالأقلبلتوجبهلعد

ثم،ضر1(ووالوععت.ثبئخليفتعههاهووتشرسل)وماكولىجيبونعئد.إالنحتلاالرسمموضوعهاكاناذأأتعجربة

ومنا،وولففرجعنيا،سترانشبمعبوناسلوبالىسرلعامللتها!ل!4.لىبهكالرمعينعالميادبكعب!كدحياةفي-.سؤال

6بصوريجمعلانه،شكسبيرعطمةلسركفسيريألىمعكالتقتأناحبالادبقما..مطوحيثهادبهئنبهمدألر،ممشونوادباءألادبي
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القصصي!وانتاجهمالكتابهؤلاءذ!خ!صفىف!احيانااقف،لمحكيم1الثصنيوالاسلوبالشعربينمدمشة

منهاناالذي(لجيلتاب3علىمثلا!سيممطأت!دتادا-:-.أنجةاقرأ،ودهنيلروحيقيملاانتمباعافي،"؟جدلانني،ذاهلامقاطمهبعض

فيكأااننااقول-لحهع:عممتا!أ11خنةء""دلثاكعلوانا-اعينه.ممامتنلهدا،فصرهدخلتحبتما1!سرحعيةللفرقةهاملبتحديث

الملحةالحابركأنت!جة،ذابلافررياانتاجنااكثروأ؟ن،هواةالامرأ:فيالتطورهذ(رتساالموسيقىفياننى.-طبيعيوهذا-لاضتوفد

المجتمع،مشاكلبعضءنالتعلمير:ا-ضاطريقهاوعن،(لنفربهنزلقبيروبيتهوفنموزارعنملتويجاسعشقتقحين،الابفيالنفسي

ال!نقسيمات-الحظلحسنربما-نعرفولم،نقادمعئا،بمنلمرز:هلتثم.ورافيلدرجموسيبراهمزالىوكورساكوفوتشايكوفسكي

جميععالجتانهانحرالبإهـةاح!رةاهد"ألىرجعنالوولكن،المذهبيةبينمحمودااتزاناوجدتحعيث،الفرنسيالادبالىالانجليزي*دب

جديدةاذهاويظط-ا(يوملمعار!9حولتدوراصبحضفالتي3لطكأاتمحانترت،موباساىقبلهوور.طفىالويوبولبلز(كثسرني،والروحالعقل

للمجتمع،الفنامللفنوا!فن،العامبقى(للغةفمشكلة-الليلةثتدافعولانه،متسمامحانسانلانهاحبهكنت،طوبلازمنافراذساكاتول

الحاصرالجيلاما..ايضابعمقالفترةهذهفيمدووسةنجدها،الخ.قضيتناعن

اتعبيرعالىصر!؟واتند،المجصمغاراء،بموصهشعواءامنافاند4فىواقدمبهاومنالذيالاعلىالمثلعناسالوالحمدللهولكنبم

قلبلىوهـوبالنقلاانش!واكا!اأرلم،مح!ودتطوروهذا-مشاككعنلاالشعرصبمبثمنوأنا،الشرقفيبلالهـلىفي(جدهلا،ولألي

اعتقد.إلادبفيالمدررصيةالخ!3!إتفيثممينماونخقايغ!ميعونان!مالا.اخرشاعرااقبالعنامدل

ا!س!بم.للنقماديعركهبلبهـولنفسهينة*غلالارت!يالكا.نبانمثل!كانوانالغربفيجائلتينمقلتايتزالفلاالادبحيثمناما

خاكسمة،فيهيعيخى!الذيالعالمعنحاملةوكرةكانبلكل-:لسهـؤالاورلوبهولان،عموولاف،عريضةلوصخهلانماقتومالسهوالانالاعلى

فهل:محهفو!ونجيهبالسيم!توفيقص!لطرأزكلمعنعميناللىالكتابه.(!لير

فيه؟نشطرتالذيعالمناعنالخاحسةفكلتكلنا"تقدمانيمكناعلقوانا..بالاكتفاءتبشربدأتارضنااناعلمكنتوان

الخاصطادههلهءلكونقد،مصرفي(لم!صمععنساتكلم-:(جابة..حمودومصطنىادر/سىو!وسف..محفوظنجي!!لىكبرى؟همية

محتمعافاراه.المعاعوة4يةالعماابخاراتلحالى9بطبيمعة.بعد!ولينهوالاجيالسبقتكالتيبالاجيالوثيقةصلةعلىأنكيقولون:سؤال

ذلكفيي!صيدهوالعابم-ان!،رهو!سر(لا!مأن!ةعمومهفي./بركبعد!ايضاوشيون"حسلةعاكماوالك،القهسةن1ميدفيبكلحقتاكى

هذاالىللوصولإطر"!اعقارصتث!فيحاؤرولكته-ائحظلح!نعلىالضوءبعض!لناتل!!فهلالحاليةالاجيالقصاعىمنكبير

الاحكامتفصمباطحركةاى.حة1بصر4نفممصرواجها!راد1اذا،الايمد

،والمدديونالمديالتشريع.رتولاها(ءهـءوثمحت!معئاقدعلىالشرعية01--.شه!بهماوا

وان-ع!دهمحمدجهودوبهاب!وأ،الد/نرجاليتولاهاناتمنىوكنت

اللتتئلي،!ثعبل!نيبملىانة!اقابلبمس!"لطبمحفم!هلسيال!مىلسربعالقوتسنطيعكنت!!ص!الأ

.الاديانبكافةوإهترف!ارلتسامعدينهو؟لال!ما!ال!فحسنفلامنلمجغوالتو!زوا!ماعمط

امامالانسانيهبوحدةالتبشيروحدهالاس!ميللديقارتبشرامئع

الا؟ضاعحيثمناما.البشربينالاخوةمعنىلتماكيد،سبحالهالخالقاررضمقرر!طاجمها06!1ممركأ!ننهـ!اف

يشعرالتيالدصمواقراطيةالاش!نراكيةلمعنىتجوربفوةنمرقنناالمدنيه4.3"2ط!-هبرسه!اهسا،هـاض-!ابصيمنجا-؟فلفريرساصع

لممعةيكفيهامفيالذكبد!هلىلحهضرلضفيلمجمتمعشكلع!نةالبها!ولفرد!خ!م!بمول!روللمعئفمبرلومخالا!ئم!مااالت!نثكرافىاكلاءهاوهيقرجو

قبلذيمناكثرلألاءرتبطهالؤودفسعادة.ناقصةصاجاتووخمعالد\،!ؤهرحرهماضاحمث

نوحعانمطالىدطتزصأتهآوتحدل!حاثلحتلأبع(نارو!رلكئىفيذكربابرلمصملىمصشلىفمبى.أم والعوامل-الالمرالىصوالوصولرالثره

نسبيئ.دالماوهي-الاس!ننفرارعلىالانسانيلأقدرةحدودفيالاستقرارصجما!ممزدرلمجىللرافكل!محى

.فىوطرأرق،ألادبيةلغتنافبيحكاددغويج1ازدوثمة-:سواللماه037.2371!رل!ا!فىكى!شىءنممزثصنجاصءالرضىحا

وهناك)،وحواراسداالادبلغةالفصسحىتبقىبانتاديمنفهناكئحأثلا-يخآعامأوشعارهادالغ!وفهاهنكلقمكاطليلتلبيةاعلى

يقمرهـلعاح!ميةفمهاالعاميههناكاتطوحويعيحاوللغت!عهالعاهناكفقط.لرلحو"رعلىط!فلطإصرىفطلعورصرجه-رنبضربم!اا

عاههـ!كركيبفيعربيةالفاروباستحدامالادببىالحوأرفيالفصحىصحص

..شلأئكةصسأ)4ترىكماومي..العامىبالتركيبصعيتمنافرلأو1ادئ!م7س!لهـرلرءبطا،ام!اصراءلمحطل!هم!دطنىدرعدر9

فيها!صلألبارأيالكانويقولونر!ل!!شالطو!هـ!ىإقىت!بماع!اضعراهـ!بمم!

ا!ظ!ر!ص!ارو!فقةروضوعية1الدراسهنتلا!ج-:اجابةورهر!ا.ولإس!حافائضةلمجحوعه
-96الصفحةعالىالت!ن!-
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القصصيةالتجاربمختلفمعالح!كلهلطررلنقدقيلصددتإلافيلعصهيرا.ءالاماتجللأأ.*!!رأ.أ!ه!ممم!لمي ريلادلاءمج

-2-االصفحةعلىالمنشورتتمة-

مناخرفانا"فديرمةمودة))اننيقصدهمىنان-:اجابة

قبولمننيمفرولا،للنقادذلكمرد،السؤالهذاءلىللاجابةيصلحنتجلىالموفوعيةالدر؟سةفمن،ووحدتهاوقوميتهاالعربيةالامةعالح

..والانمافالعكلهوفهداالحكمهذايكتبعربىلادبلابقاءاتوهي،انكارهايمكنكيفادريلاحقيقة

اوائلمراجعةمن!هميتبينهل،النقادهؤلاءاسالاناحبول!فالفعحى،الكيرللعملادحيدالفنيالقالبهيالفصحىلان،بالعامية

وكذلك؟بينةقفزاتانتاجهماباواخرمثلاوموبرلمسانتشيكوف(نتاجبفضلهاالتيوالتعبراتالافه(رلكلجوان!هاضمتالتيهيالعاهيةلا

؟اوورت؟لادبفيمومسومرستهيوتبعتنا،روحناونسيح،م!ناوتركيب،ثقافتنااليناانحدرت

بحدنا./،تيلمنلنسلمهالامامالىبهوالسرالفيضهذاتلقي
والموضوعوالنسكلالاسلوببينفافرقالمألةهذءاوضحاناححا.-

فقر،منلهمعنىلااترفمنلوععنديالعاميةاللغةواستعمال
عنه.حدثمااننكبمااعترففاناالاسلوبحيثمناما.القصةفى

استعادةالىاحياناينساقحينراسمالهيبددلا،غنيمنيفهمبل
اغلبفييرتدانهولو،تجاربهكاتبفلكل(لشكلحيثمن(ما

مطلوبابهايرالتصيكونحينمثلاالحوارفييسشعملهاالعاميةمنالفاظ

ونفسه،فثهعنالابانةعلىاقدرويراهبهيومنالذىالشكلالىالامر

..عاميةهناللاانالىالانتباهينبغيالحالههذءف!حوصتى..لذاته

قهصدتأشكالاالقصرةالقصةفيقدمتاننيزائفعرشواصعواعتقد
بالعصحى!دتعبيرالكاتبيلقاءالتي(لعناءوان..راقيةوعاميةمثتذلة

ياثرالثكلانأظنولا،الشكلهذاامهإنياتوبحث"اتنويع"بهافان،ار!اميا!-كن!ثيجدهالذيالمعناءعنبكئبريزيدلا

لهمختلفمجتمعالى4مشاكالهمجتمعمنالمواضيعبتحولىكثيرا؟لمشكلة.ريكوردربالهالمباثرالتسجيلعنمختلفشيءالفنيلتعبو4

المقهـيمةالمودةعنالكلامفانالموضوعحبتمناكا،ءتارنجةمتماكل.

لا.-مباركوزكيوالمازدىطهفبفضل،عويص!ةليستالحظلحسنألان
تطورعنغفلةفيهو؟.نماالكانبدونحين،محللهلمكونوالحد،بة

عنللتعيروحاجاتناالفصحىبينكيرتقاربحدث-كثرونوغرهم
المشاكلهذهعنالتعبيرجعلواالذينللكتاببالنسسةهذا...المحتمع...

..؟لالمتعمارتاريحانواظن،العاميهضداشبم.فيهانعيتنالتيالدنيا

ماراجعوالوالنقادهؤلاءولكن،همهمهو-مجمعةاوفرادى-!!ط!ةوالتروويمافحىعلىالقضاءهوكانهمهانلنايبين

الانسانيةالنفساسرارعنالتعي!هوالاولهميانلراوا،تبت3

مرتبطة،معينمجتمعوليمنة!كبماالالسا؟يةالنفسانحقا،وطبا"لعها.دجة4؟لدواللهجات

تتغيرلا،سليمةباقيةتزاللاالمءماكلهذهوراءمنولكنها،بمشا!له؟الاخرقبليوجدانينبغيايهما:وفنامة

هووهذا-الخفيةوالنوازعالعواطفدنياهي؟نك-قليلاالا..امةهناكتكناماذادنلا

بطبعي.اليهانسقتالذيالميدان..بقائهاسرهوالعربيةالامةفيالثقافةووحمة

حضارتنااقامت(تيهيالفصحىانلشبابنايقالان!ماينبع
اووميةاءلقلمباسيالنقادلهؤلاءاعترفاناحبفاناذلكومع....

..الحف(داتبعيهغذتاقي
ههيكانانماعموماكقصةالقصةعلىاوالشكلاوالموضوععلىكيرة

محدد،حتمىباسلوب"التعبر"هوالداؤموقلقيالوحيدونصييالاولعملكتابةتحاوللمانكيرى،الادبييةلاغمالكالمتتبع-:سهيؤال

الو؟جبالاسلوبأنهاعتقد.الادبفيالطه!بالاسلوب(سميهالذييزيدلاالقصهيةاعمالكفاطول،للمروايةملالخلبالمعنىكببرورائي

لهذهوسيلةبلذاتهافيغا،ةعئديالقصةتكنلمم.وهـ!!لاالانف!"هاضامقنديل"فبى!رىكما-صفحةوخمس!تمائةعلى

فانذلمحثومع.سنةو!لوثينثلاثمناحمرمنذبهاقمتافيافجربةأهرةالظاهذدتفسروبماذا؟ةتصمتحسةكاتبامروائيلانفسكلعتبر

..اتعييرطريقةيرواولمالقصةعلىبصرهمركرواادالنهالسادةهؤلاء!القصلصيةاعمالفىفي

كما-احزنولكني!عليهااصزنلا،كتبتهاالتيالقصصكللتمتلكاغرف،ا!رةالقصةالتزمتاننيفيجداللا-:؟جابة

لماتعبيرفيءنادإتارزىالمن!بارىحيئ-اص؟نانيحديثاعوداناجبرننسؤالكولكن،قبلمنالرءتابحثلمانني

ارشه!؟قتمنيصديحسوالحتميةاننحددالىميبمانالىفيخيل،فيهاوانقبلنفسي

لاصف-هاشصامفيىس!-الافسالادجمطاررافيفي:طالعناعراغلبهافييلعبجث،؟لطويلةالقصةفيتضعفقبضته(ن

حرصثتالذي؟لثلعرياتجل!نصكبيرحدالىتخففهتانكونالكض(لابطالمننرىلاحين،المصطنعالمجريداوالصدفةمثل؟خرى

.ها-ءلمقندلشالتزا!ءلمىهذا.المؤلفغرضيردمالذيالجانبالااماعناحياتهمطولىعلى

(لطويلة؟لقصميالىتستندقوميادبايفيالثروةبانعلعيمع
الق!صأتمبيركفيكظاهرقتفسرهلوبصأذا؟المهلاحظةهذه!يرأفيما..

.العصيرةقبل

السادةهزلاءعلى(يضاردالسصوالهذافثيكونقد-:(حابة
...القصيرةللقسةكتابةفيطريقتكانالنقادبعضيقول-:سزا!

!اتطوركنتاننيترىفأنت..النقاد

عثرمنذبهاتكهتبكتا!صنغحهاعيتزالكاالاخبرةالاعولمش

وجدانكمننابحلواقحنمايبدواشقصصيةاعمالهكخلالمن:-ؤالطريقةانمع-تيمورمحهمودالناحهيةهذهفيويشارككل!نوات
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تقرلصقيقةوهخاك..الخاءتوالوجرانىالفكريغالمكعنتمرانهأسذكنجيبقص،ص!مثل-انخارجىقم9الر!!نا"بعههممااكئر

!حرز-حض-ص--أ.ضلظتعمرحد!ايفالى4انتاجهعن-حفصلل!الكافجبلةبات!،ثااقماطراص.شجمارا.نكتصولرلشتج!-ا!أدلئ!فيالظأهرةوهدد-"عثلا

فلمقهـ!،توىأشبمأأور!رر!وكأاالئهمخعىعةلام!رمن؟أ!اتىاعاللف..نجيبهمثا!كاتبلدىمنها

دصواعا4ءت31سنر؟القضيةهذءفيرأيكص،

كام!لازروسياصور9مولكني،منيجزءشخصيةل3في-:اجابةالذيالميدانباناعترفتسابقسوالعاىاجابيفي-:أجابة

والجبرةوالاوهام"نراعبتمثلالقصصومجموع.و(حدةشخصييةفي)سجادة(7اسرارعنوالبحث،واسر(رهاالنفسعنالبحثهو؟ليهملت

:عاممرأكاهاوراءهاواكن.اطوارهامنطورفيبنفسيمرتالتياحيازلمعليلاالتملأبميس!او،احيانابعنفونفضهافردهاالىيحت!اجملفوفة

بمالونالمصطنعة(لمزفلة؟لعوالموالسخررلأ،بالشامحالملحالئداءهوالنفس،الانفسمننوعينللقارىءيزدمالحيادعنالخروجانثث!

عنحمىفيبهايعيشونانهملظنهم،لانف"مالافرادبعضبرنجلقها..ايضاالكا.نبونفهـس..الكاتبعنهايرض!حطثالتي

كلها.البشريةعليهتتأرجحالذيالدائمالتموج.يظهراويرشخصالهبل..مطلقاحياداهضاكانتصد!لا

عنه:جابغلىم1نعرفن1نودشقينذوأ!هـؤاهنك-:سؤ(ل..نسبياضئيل(لمدرستينبينوالفارق

تكتب؟وكيف؟تكت!ص:ى-محفوظنجيبفيهايتدخللمالتي-محفوظنجيبثلاثيةان

منتسشفها،اخرانسانايقبلهولروحهصورةالواثعفيهي
ليه-تمثرعانقبلالقحسصيللعملكاملبتصميمتقومهلثم

)الثلاثية(قراءةبعداشي،منهامعينةالوانوالنزامتكررهاودلالةالفاظه
مجردولديك!يهت!ثرعانكام8المرسومتكنبفىبهيوحبىمر1وهو

وعفويته؟كعب!ركتدفقبهيوصاصوهو-بلتجر!ةضريلاا!سرطتيهـء4رغم!بلمناكر-كانسان-محفوظبنجيباخبراصبحت

وكلزو؟صبلهبركلروحمبفيكا"لنللقصةالئهائي(رئص-:اجابهذلك..معنىاومالرمزعادةملازمةالقصصيةشخهياتك:صال

شيوعحالةفيكاؤنولكن4،الكنابةابدأانقبل،حروفهمنحرف

..مبهم..مختلط

عسريرعسىعلام

كانمعبنأبهـكالباالهاحسى،فاجدهالفظعنابحثوحين-05

،سواءدونوحدههو.لملؤهالذياللفظبهذامطالباروصيفىيعوي

ليجئيحقبه!نهافي!انها،اللغهوليقبينيظاهرهافيكالتوانة43المعر

..يعوىالئ!يالاصلهذأوبين

اخرشيءولاتدفقهولا،الطاشرتالديالةدفقهذابرخرنكلا.!.+-

..متصلشاقجهدثصرةانهتماما.،العكسهوالصحيحبل،لهمملاللء1

..لعوىالذى4\دفرا0!ارلمحىلدنهتزفيورادابمةلولمجنة1كتولقيا

ولكن"رة38ورناكئرونهصؤ،!طرمنالواحدة(لحملة ضما31قد

اهذتسههـ،لانه.ور!هـفقةجاءتازهاشعوتطاذأالامكانهااضعهالا

صريهراوو!ا
الطبقةصكض!ابناغلب1ان"؟تقولمرةرأتكتبت-:سؤالص..

الاشديقالبفيوص!مبهمأبنا"لهامعظءالاستعمارسسخالتىالوسطى...هـ-المح!سصاجمزسابى

الادبي؟أنتاجنأفىتنتهيلامادةوالموظف!تالوظلألففحكايقاولذلك2!جمصرم!هـارسص!ا

لملقصعصميينالثامجتمعنآفي!دائممن؟ىالولىحدطبقاتاننىاعكدولاقل!لانباللثرتفتوبص!ارص؟-لصل!

وادوئناالي!1التؤوأقدعندناا!جانببعض!دعلبلوردنا!صم!المثرءيى

اجواءلستوحواانالىباناكالكتابتدعوانكذلكمنلفهمهلجمروهـفيسلصتة!لإات!.

اطلاقا؟عليهالتعو!1لهميسبقلمربما.أ

لرحهؤنخ!ض36-سنىخه6.ه+--!-،9:أأ.
(لدراسلأطرلهتعنئاجحاقصصياعملايقدمن1للابيمكنوهل-أ.،1

لجدلده؟9الانج!-1ءهذه!ىمثلمعاشةحقمقيةتجربةفهتكونأندونفقط.هـ.ش!لى..-برص.زر.--!*.اأ!ا.!%

موجهكلامبمان،الصد!اردثاانالتجربةمنلابد.لا-:اجابة--6-!ص!لاص-ص-4.--(ء:فيفينرةفينر.:

عئرولهغلاعذر،الري!فييعيشونالذيناو،ريعياصلمنللشبان*-.+.س----.--0001.:.بز:نر؟::بر-..نر

م.....ة.ا!101ش:...:::.ة::::+.يم--.-..تر---".-ح!صحبم+!بسى!نججب:بز::..::::::..::.:::::.:.ة.::.:::::::::.:.:...:::..:.:..

يعولودطوبالسطحيكتعونلمحلا،النافذءلطرتهم-للكي!ءلوجهولمد......-ا.....".....-...!.--!.02:.:..:........ش00.....:.:.:::.:......:.::.:.:....::.:.ة؟.........:.:..

07



..بركةمرحاضكلامامفيصبحالور!لاستعمالىمرسومالمرحاض.اخرىمجتمعانالىعنه

..وهكذا
اليعض.اغعييجانهايع"هاشهـممامنندياب"نسعكتنعهى-:كسؤابا

بنظافننهاالاهقممامويرصرف،ءالنيبالطوبتبئىانايضاومدارسناالقبديلىبزيتعريضةعينليعالجاوروبامنالطبيبيعودكيفاذرجعية

شددرةالقفزةلانكونح!نى،المسلحالاسمنتمنجدرانهاتشمييدالىلاوالحضلرةبالعلمايمانكعدمهذامنا!منتجواوقد.العلاجوينجح

..ومدرستهالنلميذبيتبينويمعموماالحديثة

بحعيث؟لوجد(لينبينالعادلالصلحهذاهوالاصلاحنجاحسرانرمزيموقفانهغلىالموقفهدافسرالراعيعليالدكتورولكق

..(لاخرعلى(احدهملأيطص؟انترايكماهو..فق!

لاق"بلشلغعلاللدن"فيعيادةتأيف!نحاسماعيتلمغعلتالثلترغبفأنععالاهـروضعلانهالرلمغنعلبمالاستلذبنأمهلاعنرفانني-:اجابة

هيببعددعيلدتهيملأاعنعلهولم،اليهالوصوإلفيغعيهعبونالفلأحينغهلنالتحدررنييعيجنلهالسنانللهذلعلىاععفرملانني،نصابهفي

العوبيعنةالطويلفالعدةفدأع..الفمأنعاعاعهينفمشالفأبم!الترلىمننوع..وهعوعهلروحيعيناعنيغمنهوموإعو؟

/عب(سعاعيمب..عألانقطفنقطفالمطالرالسلءنأتعسبانالاغبلفعننالي

.ومفنافهوةفننااانمنلعينهالصأئننهئباقصمبترميبايكونانبقبها"هامعماننقنديلبطاا"اسماعيلعمياان

...الثمعبمعالو-دانيةالمشاركةلهيتيح-انحطاطا!-نزولايكونانبه

وهـكلاندونحلوانديزلىالفلاحفيهيركبالئبماليومحتماسياتي!صىالىا!بوجدانرفعهواليهنسعىالذيالاسىالهدفان

فيعصفالمستشفىمرصاضوإهـخل،بالخرابعليهويرلمحثوبقدمهبابهفيمفرط!طويلوقتالىالامراحتاجفاذا،العلميةاسماعيلعقلية

ستعر؟!لاليومهذاياقماانالىولكن،نظاق!و/ضونيس!عملهيهفهذافعلى..(لوجدانينتلاقيلامكانالصلحمننوعالىالسابقةالفترة

الىررصتأفبلىنعيبفمالمالضدالىتئفلبوفد،غنميلفغبميرفمياهودلت..بداتواول(لمعنو!اتعالمفي*صلايبثإلقكهنتفمرالتلافي

؟ليئع.اشيبغعالإبيالعلدئأالنمميئغالصلع!ررل

(وتوعلتيذياوتفانيبكففهنالانهفةأبولبه:حلولنغدييبإف:عفلالانسايورتع

)أب!نرصقيقته!صد!حعلثوالذاكب،نمرسماعيلىعملهلميائفتتىو(هممتهالمعلفذهواكسر،وبئطلونجثتهلابسينلاناسيصلح،الاسمىالهدلىهوهذا

..-.......فهببالدنفعل،؟ليدفيغعغهيبفحفهبهاوانغبطتنععغيفيبفمايمحعلونه

لغحدن.عنزاافبر"قفف"يدهموفي،غبلالينباوبيلعابيطفلاحوإأفهه/رفيبغبط

.لسيميحى!.عهء.عي.عيعىحر...!حسيهى+هى.إ!البابفتحهمنحجما

جحسلفعهأكما-بفسوفالبلاعيركلوإنالفلاحينهيبلاءبعينغنرايت

التنعورهئلل(بمبليخرئب-دلاهفغعالان)،تحطهايودونسغنلرع
حديثاصلر

رفبهفهبونبدانهـ!يهنادفهمفهو،اليزعسارانالىينتفهلبالنمييمإ

الىالشعوروينتقل..."باهيةفي"كسرتاذ(النوافذ،(لتحطيم

انفالى."داهيةفي"خربتاذا،بعنفالالةيمديرفهو،السا"لق

؟كأغنتعمجكأفف7غمى-والنزوثنللطلومب،بالثلنيف(لوقتفيمفويعرفولبنطلوناغعللفلاحونيلبس

من"ختارةواحدفصلمنفكاهيةمسرحيات!قانالالاررلدلاصولاتفتحلاتقفلاو،مفتوحةتظلعريضة

فملغنلص-ألديرعلعثلالمذلونب،وللرفأيغبللاليعليس؟لمطارلغيويعرفور

(بولبهفييبعانويبد،عهمنمل(فنالىقليلا،(ينزثل"اغن-لصماعيائمن

الحدلتالعالمىالمسرح..كالفخ

أثدأإبحةالىذقللا،غعتحدثمعالتبمللفتغبففى.هذ.إلاسعغعالهدفنحفيمإلللى؟سنبلنن

لملفيفور،!هالابالعغنللعيغبهللسعبيهالاد(ء..احنبساعحاي

...؟أالنتيجةتكونماذا،جميلةعماراتمكانهافنبني

ننميحاليسمير.هـ

القديم4الرثالسكنامامالطريقفي(والحوشفييربىالذكبالدجاج

ثم...الاعجفنجلفصهعبمنتهببويلانت..البلانوناغعفييربغعلصبنذ

ألسميردارمنننورأتآاحدثعلىنعنيها،حينالاريافمستشفماتنافيحالايضاهذ(هو.
..سعساوسمببك!كفايضرب

في!يتبرزف!حيدخله،"بسيالون"والمرحاضالمسلحبالاسمنتطر(ز

على4اوالمرحاضحافةكللىيتبرزستراه،الحقلفياوبيتهفيحفرة
لميىأمحىسحيرعسيمعسى.حححىحىوهذا..*شنجاءللماءصتاجهو..فيقطعهالسيفوندثدو،الارض

71



!!؟ر!ى
-37خاهـةعنمايةبالاسلوتلفىانكيحمص!أ!عصكالمتشبع-:موالى

ص.9،ا!سوبتعتبرانكالىذلكيرجعوهل!ادبكفبئالاهتمامهذامصدرقمما

ا!مافىقةة!!كادئامه5-
خهـاصة؟فنةمشكلةغند،نايفل

ص5ننفذلنانناوأعتقد،السؤالهذاعلىأجبتانسبق-:اجابة

الحاث5:بهأناديالذيا!لصلوبعاىأصطلحنااذاا!العا،ىالادبالىبأدبنا

هالذيهوالاسلوبهذا.والعمقوالحتمية(لتحديدعلىيرتكزأسلوب

شوشسةفاروفىتيمورمعمود:ا!دباءمعأترجمتهاوأمكنفرضنااذاهباءستض!بعفزخار!ماعداهاماترجمتهيعئ

طر(بيشيجورجالشعبيةوالواقعيةادريىيوسف005.لثسيروهذا..

شكريغاني العمرحصاد

""ناتالثكادموعبافتتصدالمعاصدرالعالميالادبفنىاتبر(5هناك-:هـزال

علوشناجي"قلببلامدينة"فيحجاذبممااحمد5ب؟ترحاتجالأد..الادبفيالوا!عيالالجاهعتقليلةغيرمسهاقة

يوسفهعو؟دالمئعمعبدالعاطفيوالشعر(لصبورعبد!..بةوالحلىاحوفيةاوالمشماعرالروملفيةوالاحناسشىوالرمزالواقع

حيدرمحمد((لحومهمالاكلوق))هالبير:اررلدمثالوخيربالشعرغنبمبموحاسلوبفيكلهذلدويصوغ

ص؟لجهابهو(لقدوسعبدللقيروافي"الانتقادمسعائل1)00وهيمنجوايفراند!ليونارد،كاعو

الشريفالطيبالقصيدةووحدةطباطباابن
ف،ببهتنص!وهل.3.إدبيلتقدماالاسلوبهذامهثلتهـعتبرهل

ريعورعليال!وديةالتعاليمفيالاخلاقي
عندنا؟والاقحوصحةية1الرو

جادوالعزيزعبدوالحضارةالجنس

الظاهرهعبدحشمتمحمود((ونهايةرهـاقي"فيارنهمايئواقول،محمودمنهجهووتنوعوءنىسعةفيهمنهجكل-:جابة4

سعديعثمانمعمريمولودصغيرقلبمنيخرجكبيرعملمنهنادليسانهالناشئينللشباندائما

يونساللهعبدو(لخوهـالانساىوالهدهـينبغيبالشكلاهتممامهمفقثل.السعةضيق،النو؟فذمئلق

محمدعبداللهالشفقيهترجمةالموسيقىفيالا!راععم!ة5بل،الحبعلىددرتهمد1فتزدوالروحيةالعقليةافاقهـمفييمدوا؟ن

اللههسعدالقاسمابوالكلمةو!الحوحو!،و؟حدبلونيقنعلم..سعةالقلبزادوكلما..ايضاالبغضوعلى

اسمايملهترجمهصمحيمحييشفقينكامولدونظرالاحول!مرد!دلوراقوحدالدلىعمقاأحسالساهادارالعه،للاح!.الس

..التنوعوأحب

ه

سعدؤاروفىدانيدور5الاححاس!وهذا،وطبيعةرحضارةفةئقل:بوالبالئرقبينحهإسمة
سلفا3

السباعيفافلالعربيالاديبماساة5
للعفلهوطنعندكمافالغرب:الحكيبمتوفيقلدىايضهاموجودنعسه

05!بعض!وي!ول..والروءوالايماتللقلبوطنوالشرق.بةوالمادةو؟لالة

قصائد5تجريديماذ!نياتقسيمحايهضضرلانهعها!هيغيرا،تجلاههداأنالنقاد

!ه ...للبمذر
شوشةفادوديولدشيء

الشرإف(لطيبالمهزومون!كلههذافيمارأيد

عرقوبحسناحمدوا!رةلعيد1!بئالىالانسطنج!شطرحدالىالتفرقةفيالغلوان-:؟جابة

؟يوبكاملصغيرطائرأغنيةتضصفاجدها7كتةالامرلمجلات1اقراانني،جدالولاخطأم!ناينين

افربقياأصدرعلىهيروشيما

الرحمنع!حيلي/!ائةسبةالىرساذلاربموهزشتىاناسا(لغرباهلطوائفمنوقابلت،للرينمئتظمةابوابا

البخاريمحمدأغاديراطفالأناساالشرقييعدمولا،ا!روحيةبالمنلوتعلقهمدوحهمصفاءقلبي

النجعيحسنايلادببلةفيضاطرهذاسببلعل،المسعورةكالكلبوراءهاويجرونالماديةفييغالون

(لحضارةفييسبقناالغربنرىحين(لتعزي؟لىحاجتناهوالتقسيم

ضرأن-الحظلحسن-ثنجد،تقييمهامنلنزيدتركبلناالىفنعود،(لمادية

دتيكبيرادورايلعبلايز(لالدينوان،الدياناتمهدهوالشر!

النجاابوالمعاطيابومحمدالمقبرةحارس.الحساببيومتؤمنالتيشعوبهحياة

؟لشفقبىأاللهب!محمد(مترجمةقصة)النمراذارأسماليتهطغيانمنمبكرخولىهوايضاالسببيكونقدثم7

ص!ديعصام(فترجمة)منبيةالالعنة...!لاد!افيالعناءةدخولمعبعنفوانهادخلت

فياضسليمانالحدودعلى(لسوو.فيالرائجةالتجارةهوالكلام؟رهدااقولولااريداى

شوشهفاروق(لقاهرة
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--،حاحملايرتآ؟ء!ي!83!لم،!.1.-.-.-!.أور:خات0/0-01011--......ا.-....*مه.

ا-.!.ت!،.ق!جمثةأ.-ا041-بنبخهصا-جا--ا-..!هأ..--..ا-؟.!!ع؟-..؟6-:عةأ.ا-.-...

...في..-آ؟.-.-ا-..ت:ا!ءةاة.-حع9 ---صى..عرخ!ثيب؟ا----كم--حميي

-؟..؟زث!دنرحمض--..-ا.:ا!م.ا-س--ء-تد-ح!--ص!صضا-ا:ا-..4-

فىارانيفاني-المنسهيلبابمن-مستقلاالثم!ريالمبنىاو

هـنوضعتهومااحكاممنأرل!لهمابعضفيأخالفهاالمقامهذا،أال!طئمدالا!أت

اء!ثلة.منحداتهومامصطدحاتعباساح!ممانا!ركنوربقلم

وجهةمنفهوالموضوعاما"ةالموضوععنحدلمثهاعندنازكنقول

قصيدةيصنعانمنقاصرذ؟.لهفي،لهانقصيدةعناصراتفهالفننظر

ناذكعنيصدرلاالقول!ذاومتل".ا!حياةشئونمن-نناولء!ماالمقالاتمعوتيقةالفةفي!نصت((الا!ابمن))الماض؟العدرفي

-مئطقيا-تسهو(لهادفةالمقاوهةثىفهجعكهاوو!الال!نزامفكرةلمقاومةالاءئالممودةالمنقدفي"قالينقراتهنالك،بالشمعرالمةصنةالنقديعة

.زقولماهـتاعئ،متفهمةمتفتحةنقديةلموصوعيةج!يلاستشراف!ف!يهما"الطلمالئبع

يقعنةقاطعةحقيقةالفنكانومتى؟فناي؟الفننظروجهةمناستشمفافكنفانبموغساطصبحيالدينمحييمنكلاستطاعفقد

تفاضلاتعنيهذه"اتفه"وء!مة؟الصارمالنحوهذاعلىوتدعتأخذتباع!ماعلى-واتفقا،سثمىشعرتوجهالتيارراخليةالمثورةبعد

بئاءفيتدخلالتيالاخرىالتافهةالاشياءفما،التغ!اهةدرجاتفيهذااناقشهماولست.هنالككامنة"))الهفىيمةانعلى-المكانفي

يمستطيعمنفاين،(لقيمةع!ىتدلهذه"اتفه"وكلمة؟القصيدةالاسمبينالارثباطبهذا-"..منالعودة"عنوانفانال!شف

(لجؤءوهذاتافهالجزءهذا(ناجزاءمني!تلأونالزبمهالبناءفييقولانسلممىت!وحتى،9،لأنكم!مار3منتنهـيءعلىبربىلى-الجووحرف

اجزائهبكلالاتنحققلاالتيالعا*ةهوالاكت!الدامما،منهاهم،الكب!ةتإربتهافان-فلسطينبمكلحلم-"..الىالعودة"

بقولهاةتشفعهثمالمتقرمالقولهذاناز!تقول-؟!امهرابطاهذهمنبشيءتوحي،ه!قدهةلامترأجعةقوةستظل،الحياةتجربة

الموضوء"!هوبالقصيرةلهصلةمالأبتعديد.نطالب"الالتزامدعوةان.ديوانهافيالناقدانتمثلهاال!ني"الهزيمة"

لهصلةلاشيئايكونثمالقبرةعهأمراتفهالموضوعيكونفكيفلممل!اعتيان"نا!رقراءةور!ميد!اناقرأ!عاننيهـخلصا،اقول

وبقبينهماتوفقكيفثم،القولينهذينبيئتوفقكيف؟بالقصيدةان(خشاهماواثى،بسرعةصفعاتهبينجلتولكنبم"بعدزحن

القصصيةانالموضوعفينقولانلهصنماوخلاصة"ةاسطربعدقولهاقصافدمنالدروانعلىالحكماسشمداؤدالمكررطنالناقدانوكوفي

ائن-"هيكلفيمبنيموضوعهسوانماوحسصموضوكاليستوقد،ءلو؟نادلىسطئرعلىتنسحبلاصورةالقصائداجملمنهبممعينة

س!ذاالموضوءعادولاوجودللتفاهـةولشهرهيكلفيموفوعانرةو!ر،الديوان!اؤر!ىلاتنسحبصورةهذهـالقصائدمنواستخالصا

.بالقصيدةلهلاصلةالذيصبحبم؟لدينمحييتفترنمالنماحي!ة!ذهانالىالقارىءيطمئن

واضمعةدلالةنفسيفبملمهـااجدلاالتيالمصطلحاتبعضناذكوتضعاضفماهامميزالتمنوجردهارفقفيألا،لىالتسعالقصال!دالىاشار

الن!معنبتكونانبهفنقصدالنمماسكاروا":ضتلافتقول.ثابتةاوبلا"قصيدةضتلقصائدصصسل!اصبؤجمتلوافءيى.فيهاعلى

يسمىاناحقهداومثل"متناسقة"ةوأذنةوالفكريئالعاطفيةالقيمبينو؟لجدةبالقوةئراخرةبنفلماعرربئ!)،شف!هادة!كافيا،!هـههذالكان"جدور

:الشعريالمبئىاثكالبعضوتسمي."التناسب))او((التوازن"(لاستاذاستميحولذل!.يةأثمر!بمةوصد!(لىوالتفردوالعمق

علىتنطيقاقيمكنلاصورةاذهات،فيولا!رم"الهرميالهبكل))!زره)):مقالهمطلأءفيبقولهز؟رتهانااذاعنواصبعيالدينمحيي

يصورانيرمكنمالاوالحمودوالمركان!الثذهاتمنوله،القصيدةفمثعل،(كلهالدإوانأوحتإلى"كبماأ!اطفيةبا!دفقةتبوح...الابيات

ال!ن!عربمو.المبنىمنالنوعذلدتميزالتيالحركةطبيعةهـعنالاخيرةالصفحاتؤتي(!قدبةوأستبصارأقهنجضمارة!ال!نممي!هذا

شيئافيهارىفانيالهرميبلهيكلت!نيهماؤ،متقدكنتواذا"الجمع")ضمبرسفمىأتخاذباؤكنفمانيوالاستاذواد،ره.مق!اله

،(لعضوي(لبئما،او"العضوياوئمو))ريعرفمالطبيعةمطابقاإضحملثوا"(لانا))ا!فرديهل!9الذلمواجعاخفد(لاحب،!منكثررفيهو

ولا-"التمثال"محنوانهاطهمحمودلعلىقصدةمثل"؟تشفتوقدالعودة))وفهصيدة-الم!اصرالمج!كوكالا"المعاصر!المرأة"لسانعلى

يقولجبنوبخاصة،النوع!فاعلىللتمثجلصالحةكل!ااراهالهاعرف!لانح!علىالمسع!نعالئكخفو؟4ل!ذاصصودة"الحالممالنبعمن

و،قول،ا!خ..ا!كرمفد..ادطرنتهد..ادجمض!:ال!ثطءر.واحدانفي!أئعةكأفى-!ةجياشهةصور!-الحديثالمت!عرفيندا

و؟سعةهركةتقدمالاب!بات!رزه(ن"الاببات!ذهعلىالتعايقفينازك؟والقصيدةههكلفي(لملائكة!نالىكبحتالنقديةازقالاتتلكومن

وضعنازلرقلبتهـوقدايرضاالمكانفيولكنوحسبالمزمانفيلا.معاالدالالمصطإحووفمعالتح!بردفيب!ثوهو،الشعري؟لبناء

فيلبوثي"لثمهد"ا!!عللانالاصلهوفيهافالثبوت،(لابباتجمعةالمتممددةالم!الاف!رصولى(لملأئ!الأ؟"روضععلىفذةقدرةولئازك

؟ث"بل.لتشهدحولهت!نحرهـهنوالاشياءواقفالمشاعر،ايحاءاتهكللله!بحثهاعلى"هاوافقاناواذا.ذفسهاالصودةلابعاداغفالدوى
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!وقالمحطمالثليصيحهالالم)ةالالفاضميالدلالأرر!صودالجدالليستنفسهاالحركةاما،!حركةوصفا؟جزأ!اأثتركلأ3ا!ثصيدءارى

وففانعك(؟المصمقالحطوما)((المصفقفاننتيخطو"و(لمقلبكيدللاالمخارجمنللحركةوالوصف،دأخنم!انكع!!ةطبيعهمننابعة

الونركوبىن-"عاجلطرالفنحوكالركيت"ةالت!ورلمعذاحةفانولذلك،التمثالىلمحياوانمتعاعرلالسفيحوكةهنا!انهلى

رمرأالقصيدةكالتفان.هـ!واحدطرركوبعنسرعةيز!دطردصيدةفيالحالهوكماتخييليأي!مي(دقصيدة3هدكلاكمو

هده"بابل"هيما.للرمز"يحاء(تمنهاتستبينانتستطع!ال!لامجد"واناانت))فصيدةانإ-ضاوأر!.ماضيلمبىك!"ا!ورنقاء"

سقطت-بابلقامت-بابلاناالبدءبدءمن"؟الهائلوالتننىوحدةانكما،المقطوعةوحدته،الاولكألن!مورطحشكلالطرأبلسي

كثاكةولكنكثرةرموزعنتشفائيمكن"بابل"ان".0.بابللاافكار"قفزات))وهي،البيتووولرا-نحسيدةكيأسالحاالشكل

وتستومنكد،الرمزبهذاالمقصورمافدريلاحائرا.نجعلكالكلامهداكما-قصيد.نههيامجدأ،سظذءوأزنوزم!ذهنيهمنتظمةحركأت

شاعر؟فتسمع،نافف(وتقززمقاملايستدعيهاللذوقمجاميةلعبراتلعلبل،الاولعنشيءفي!لاخوةأثثطوعةنشذ،لم-نازكنقول

لها.يمقولثم"غارنااينوتسالين.0غارتاعيناي))لحبيبتهيقولاناستطا؟ولو،مريحةلهايةلهانجدلم(تكيالقهط!!منقصيدته

اخرشامحرا.نسمعاو(عونهفياللهكان)"عارتاعينايلهاذابت"الوقوفي!ح!مناندونوتمتدنمفدالق!صيدغلظئف؟!وىمزدوجاتيوجد

بر،لله(والعياذ)الخوافيااكلمقبرتاهماعينينعند"غجريةلفا.ننةيرقول.طبيعيةخاتمةعندبها

امطريرنيامطرينياونوعفينازد.نربهالذكبالحركةنمو2!هنااضيفانواحب

سخيةزخاتالغيبسديممن(لذيالد؟خليالعنصرهوالذ!نيالموعفيال!ركةايهاماوالهرمي

بالترابالصقيني،امطرينيتستأثرالتيهيالنموطبيعةوان،الخارجيالاطارقيمةمنيغفف

اد!ينةليلخلفمناناالنظرالىبنايعودوهذا-مختلاالنت!كليركونلاانعلى-بالتآثر

السرابالايسقنيلمظامئاالاسلبموان،وهيكلبموض!3تحددلاوانهاالقصيدةعناصرفي

فدكامرانسرابالاالمدينةليلمنيشربلملانهمطرا-سيدانهاما(لداخلي،(،نسيجها"(والقصيدةطبيعةنستوحيانالموقفهذامثلفي

-(شبابهعلىاسفا)بالترابيلتصق؟نيطلببالهمالمكنمحتملايكونوهذهـ،النمويوهماوعضويانمواينمونوعا،نوعينالقصائدفنجد

أ"العطاءجيل"سلىتسميهالذبيالجيلهواهذاوانمابافمو!س!تحسلاونوعا،والن!نيالهرميالهيكليشملهماهو

المطرةفييقولواخروهذا-ماشكلعلىمتلاحماومتئاثرأو-فسيفمصافي-ثابتهو

هـلاعصاببحريقوامزج.المسطحالهيكلنازكثسميهماهو

المبذولهالجهدامطار-2س

؟"الجهدامطار"ةالفذةالصورةهذهرا*تهلالالفةفتبددت،القصائداقرأواخذتاخ!غدقياالمغالاتمنوانتهيت

حسنيقولى.اخرتث!وللصليب،الشعرهذافيشأنللمطرووجدتالشعرهذااكثرمحنغربلا؟وجدتني،(ولابهـ!؟حسستالتى

كووسمانجرعهاسنعود:"الجنوبالىاغنية":قصيد.نهفيالنجيمياليس.و؟لحكمالتذو!علىوؤلمدرتينف!يواتهمت،محنيغريبااكثره

صديقييالالهواقول.صليبنحمله،الدوبنمشي،ساة31لكمل-وت!دت؟القصائدهذهوببنبينبىلا)!ة4اسباباحببيانمقدوريفي

النجيمبملولاقصيدةكانتلقدا-لها.نعملاتيالعودةهؤهلعستوالخسارةالربحمبدا)شيئاا!بولااخسرووجدتني،المحاولة

؟لعددهذ؟فصائداحسنمنجزئياتهافيوتشتتالانفعالضعفطاقتيقتتبددالقصائدهذهاجمعؤاناأالفنبلةالتجربةفيهامشيء

.عليها(نفسهصلبافتيللخشبةسرفيهاخاتمةفتالرولكنها"نسلسلاؤيصيمكالقصاثدهذهتقرأ.ذلك!يالسربىتبينوفجأة،نفسها

ملعى:فايزويقولقراءتهاوترورلى(مؤ!أاهـيابفص!دةلمه،سهتي)اكفالهاعدميخبها

تعهـححزينةرنةعمريتملأكأبةت!رقهاالدمعة":الصورتفهادعاىالفاصمالعبثهذأفيولك

والصليبالضحكةمسعحهابأننيوصعىالاشواقحدب"رايتهل:(لاحالةشدةمنوتنفر،"العقيع

مطلبيانتانتتمضيثم."عروفهاالضبابشربقصائدي"و"المغلولالاهات

العانجئةالملعونة(لعبيبةهذه.فصيحكانتماذاالقاركهفهمهل

قسم-لعله-؟هناالصليبمعنطوما

للقدماءكث!ةا!والاونذكرن!،(لتمانيدهذهحودالطوافوانتهى.الفأتبكأ!دولة

!تنبيالستةقلتلأم،المواقفهذءمثلميبهاالاستشهاديحسن

مواكبةعنمتخلفذوفيولعل،اصناممحطماننبموللناسلنفسيازءموأكبر،زمنيةدولةاصغر:الفاتيكانعنالستاريكشفكتاب؟ول

فيهابالحديرثقلاكتف،؟لسمعريالات!لمهفيالجريءالتقدمهذ؟مننضمليون..6مناكثرالتامةبرالطاعةلهايخضعدوحيةسلطة

كثرر.زللمنخشيةدرناعرف.الارضيةالكرةسكان

-3-والدبلوماسيونوالمطارتةالكرادلةولب!ن!ول،الحاحبالىالبابامن

جزقياختلافامختلفتينالشكلفيهتنئمابهتينقصيدتنولانتناولاهلسهحالاةوكذلك،الناسجميعهتياولفيالفاكمقانالصار

يننسالممسابهانامطرلبدروبشانماكرعفمفيلمحمدةكرنبوأةفيفععدضو!مقهمإماتيقصبدلحوب!بروت-اـلمكشوفطدار:ئشالر

س76الصفحةعلىالتتمةس!سسس!
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بةشيءكلوأسود"الافوليرتحهاواقماراتضبوانجما-غيما"لياليه

الجباةفيالحياةحقيقةلانالحياةحقيقةتفسرلامتجبزةلقطات01..الأضيإلعددقرأث

السابعالمقطعفيكاالقصيدةنهايهالشاعرفسد5وفد.(الموتفيلا-أ؟الصفخيةعلى؟لمنشورتتمةس

الكامل،البحرالىالرملبحرمغفانتقليدءمنالوزنانفلتعندما

بمنصرايماننامنفيقللالموسيقياحساسهدقةفيالثقةيفقهذابهواذا

شاعريته.فيمام(ولي.اجزاءمدةمنمنهماكلفيالوحدةيستخرجانبدلاالمقادىءانفي

فصيدةفيالموت.2اما،لهاموضوعاالموتتتناولالقصيدتينكلتا،اجزائهافيمضطربةلضكلهافيمكتملةفانهاالسيابقصيدةاما

قوةغأنهمطرقصيد"فيالموتو؟ما،المجتمعفيانقسامفانهالسياب(لر؟ياتستغرقثمالرؤيالحلولتمهيدلاول1:مقاطعثمانجبةمنوتتكون

منيفةالسيابفصيد"جعلالفرلىوهذا،بشاشتهاالحياةتسلبخفيةاوزانفيلسياب1نوعوقد.قصرةخاتمةالثامنودحيءمقاطعستة

العادفاتومن.حزينةمشن!لمةهادئةمطرقصيرظوجعلهاثمجة(فاعلاتمستفعلن)القصيرةالاوزأنفكانتممتمدنظأمفيرعلىالقحميدظ

الر؟يااهوالسيابلدىطو!فرا!قر-،صورةفيالقميد!بئأ!فادانهالأملائمإتقالأوهو،؟لهتهمحولالعبادلصلوا!صورة-مثلاس

هومطرقصيدةفيوالصقر"لهيبمنصقراعينيعلىالر؟ياحطت"افطرابعلىللدلالةالمضطربالتتابعهذاالشاعراتخذهلب-،منظمغر

ضامرصقرهيبةفيكان"نجنجسداويتصورلايكادضامر،الموتالدماءوفاضتالروحمزقسابحبجواداولاالرو/1جاءتوفد؟العلم

فيفالمطرا،القعيدتينفيالمطرمنظرويتردد."ضنيلةانفاسايسمعالقنبو!،ل،تموذعروو/جتتالذيالمنجلصيرةذلكتلتثم

والنفوس،الجهاتيعبماخذقدالقصلانفروريالسيابقصيدةينشدونوعباده-لموزصنو-أتيسالالهيظلأرثم،الالحنادحولتالت!

الضروريةالشعالرمنجزءللمطرفالصلأةعطشلانهاالمطرتنتظركها:شجرةعلىمصلوبةحفصةصورةفيفارذلكوبمد،حولهمن

الخصبعلىللدلالة"مطر"قعببدةفيالمطرذكرويرد.القصيدةفيرعايايعودثم"الرحم-الميلادبيتفي،مسمارادقواصلبوها"

كانماوبينجوعا(لمديدانفوقهاملاقتالنيايوبعظامبينو!لممقارنةالمحتش!ةالجموعمنظرثم،والرصاصبالموتيهتفونالظهورالىاتيس

.الادضفيالخصبمظاهرمنلبدوماالحبومن":واقول.زائفبعتفيحيابينهامنالعازرقاموقد

س؟-عناحرجهالانهالعقيدةفتلقدللميثولوجياالشبابوحب-"قتل

:صغيرةكلمةوبقيننثتلةتيس1عباديصودومرة،صرعىتموزمحباديصورفمرة،التوازنحد

حقائقعنلتعبرالمتعدداالرموزتجميععلىمثلالسيابقصيدةبالوافعلابحاء1عنبعيدةاتلكةوالقمب،للدمإءمتعطشين،سفحين

الخوريلدلميل"بابل"وقصيدة،والصلبوالعطشوال!ماءالقتلائاس1شدلايقاف1"داهاتكفي-و؟حدةلؤ؟!-لرىعدةلائها

لمحمد"المبالىعود!"!صيدةاما،وجمودهالرمزانغلاقعلىمثل،المواكفطبيعةمعمتفقغيرالوزنتنو)عان8ر،النومفياستغراقا

دلالةللمعبدلانذلك0الرمزانعطسعلىمثلر(نهاابوسئهابراهيمولعل.متوفرةلذلكالمواعياكونان3دوويبطىءالشاعرفيهيسرع

قصيدكهفيالشاعرفلاخذع،والتبتلد1والالفرالعزلةعلىخاصةالقصيدة-اضصهويراليدقهالقصببدة!يالمرموزنجر،العازرقيام

ورااحعابثةبغراممشغولاهوكان؟نبمدالشعبغمارالىللمودهرمزانؤمقيجعلناماالسخريهمنفيهاوليسالميثولوجياوطاةتحتتئن

ذلكالى؟جتمعواذ(،التاببرلقوة!لبئفسهالرمزقلبوفىءشيطانلهتهم2يصلبونوعشتارواتيستموزعبادواصبحانعكست*موربان

حقافيفئيتوقد.بالفناءلحقتاوالقصيدةقوةفنيتالتعببراتعجزانلا5،الارباباولئكفيعبادهمذلكيفعلونفالذين،*شجارعلى

لأبحاء1عنعاجزءتعبيرات1ربختيز*ماالشاعرلان"الممبالىعودة)ءتصورانهوغرابةاـلسياببقوةتحفلتزاللاذلكمعالنضيدة

تقدم،قيمالذلكمثلتورر،القريب(لمعئى(داءعنعاجزةأجبانابل.العميقةواتفعالاته

المنسق"الوجه"و"دربكبغرعشقتقد":كولهمثلهناواضببفصسور،مقأطعسبعةمنفتتالف"الحواكيراغاني"قصيدةاما

.العبارةتماسكمني!سيرحذعلىتدلفالقصيدةالجملةوعلى...وعلىالمدورالوجهذا-"الفتوات"احدموتمئهاالاولفيالشاعر

ولدىالىأغنية"قصيدةئفسها*حيرةالصفةهذهفيوتئاقضها(لمعفرباالشعرالنجميحك-!مشبىحينما-وقبرلحماماتوشمصدئميه

العبارةفيوتئسيقاعدلهوفئلاليةأسترسالحلاوةفيها!ان"هشامطويلاكانفانهادمابيناعئدلصلع1سببالاساطبرتقولكماهوهذا)

*خبرشين؟ـلمقطوغينفيالشامحريواجهئاثمألاولينالمقطعبنفيوبخاصة.اابئاءهالعلعواورثفصلعالسماءبصفحةرأسهاحتكمشياذا

ثمئيثهاعنيمكشولىئحوعلىغا،6لهيفضحائهوهيخفيفةبصدمةغريبعابرموتآلثالثوفيطفلموتصورالثانيالمقطعوفي

لطفلكتغنيحينولكيحقامحبوبلشيء-الحياةيعالقوانيعيشانالرقيق"سوق"صورةالرأبعالمقطعوفي(الصر،حللموتحث!تلورا

وحدههوطفلهدمالغناءفان،يكفبىوحدءوهذا،(لغناءكئسىواورثماتالذبم!الازهربمماالابصورةالخامسوفي-معنويموت-

سنعيناجلئهمن"البابفتححسنقاللو.والبقاءبالحيا6استبشاروفي-قبرهالموتقبليحفران*نسانحكمة-الازلحكمةبنه1

مثلمان"..وكذأكذاعا!سيكونئحدا"قالاوالخ.."لنرى،السابعالعامفيصبرءامامالموتانهزبموقدايوبضرالسادس

صرامام(لعيسفيبالرفبةالضارعالتغنيمنالنفوسليافعلهدا.-ا،خيرالنفسيلفظلموانميت-*لممرقدعلىدسجىوهو

ألابنموهو،*ستمرا!ذكرباتتكونانتشبهالموتمنمناظرستةهذهالحوكيرفاغاني

من!،ممثرولا1ءلشعر1اللهوحفظ،سهيلاخيواعليكوالسلامتخاولوكلها،(آلموتىمثابةالعواكرلعل-؟بالحواكيرعلاقتهاما)

.الئوعوتغليالقيمةترثعالنطرةغان"الاصحعلىالشاعريجماهااو"نحياهاالتئيالحياةانلناالقولان

هباس(حسان*سكندريةلشاعر1طلقولذلك،الموتمنالمستمدةالذكر.باتمجموهة!هذءمي
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قدلذنج!س!طاعلئا-ىنجيببلن!خصائيتهتالتبمخصيتاحيتدباأاحع!تتحرلح!بنةغتوأنمامرسلمىا.ئلكنبذئنضن..ا!ئن-

اـنطص(نلبثما(لإملهذا(نالا.الثانيالفصلفيكبرااملاعليه

(دجرأةافتراضوكافي،السجناءت!ريب-محاولتهفيهذافتلحينعزامسميرةبقلم

اةاريخيةالضرودةكانتوادا،اثارلاكلرلعملحيويامجالايعطيهكيه

كانلقد،لشلهقيريرالاخرالحارسمنخائفايبدوانعليهتفرول**،

لاا!الثفيدورهاناذ،(لتانيالنصفيعليه(لتركيزعدميحسناوبملاحظات!م(لادبببةللاعمالي!تصدونالذينءلىالعاوركأالملاحطة

وهبوطه،وجدانهمراءالش!اعدامهزالذينا!ناس؟حد!نهيتعدىنجنوطئةكلامهـمفيبدأون،عليهم.ففلبملةالمسطبيعةانالنقديةرراسابةمم

لرصماصةصدىبانهاجزمطاقاتسماءبعدالبنماصمطلقاالتلقبناذبارهم،الحملصاحبائلالذاتببقيمث(ءظياقهمكيها؟كدئلنرفيقه

باحساسالاحتفاظفيينجحلم.حسيناتنريفاطلقهاالتيالثورةمنمخرجءنلهميبحثونبعدهايروحونئم،وفنهوعامهلمجهوداته

الفصلفينجيبتجاهاحساسهمستوىنفسعلىالقالىىءفيالاثارةزراب!،يجدون،عليهاكيتكئون،"ولكن"كلمةفتسعفهم،كلههذا

(لثاعفض.الانسجامعلىتمصىالتينطرتمماو(لحقيقيذلالىائهممتنثساالاستدراط

ابر؟زمحاولتهفيتقريرياالمواضعمنثمرفيجاءفقدالحواداما.انئيطمممئه

التلميح.قوةفافقدها،اخبالىيشكلعلىالتاريخيةادقى!اناانالعددهذاقصصفياسومواالذينالسادةليعلرنيائئ

،الاخرىعلىتطغىماشخصيةتدعلابصورةالحوالىتقسيمولغرضكلاميمنيمني!مفما،مبانرة"ولكن"بمنقواخ!نت،التوطئةتجاوزت

بعضوهذه.المشاهدمنكيمفي(تناوباسلوبادالكاتبلبسعةافتواضيهوالمقدماتتخطيفيوعذري،!ربممابينالذيهذاالا

.النماذج.التلقيقل!حابذ(لصدر

فيتبحثمسشةامراةاليومرايت(نيعمريالكاق!م:سميداخرىوقصةوقصه،،تمثيلية"الاداب"منحزيرانعددفي

به.تقتاتعماوالتفايات(لاقذار.الائنليينعلىحديلعدوساقصرمترجمذ

القطة.مشهد41شهدهذاالى"أضفأ)عمر4يووء!لية

اخر.موذجوفي

الابولكن،بالاسىكانتكأنها،أجلأشهرتسمعة:الغنيعبد(لعملهي"الشهداء))بانقوليفيصوابعلىكنتاناعللا

ومحمودمحمدعن؟خرئهمرلحدئنيتكليبعلىبناءكتبهاو(خاله،ادرييسهيلاللدذتورالاضنأنالتمقيكي

يشجعمنهماكلىاخذوذيغقالمشنقةامامطويلاتمانقاقيف:سعيدولا،برسمهانهاالىالحاشيكفياشاركذراللبنانيالتليلميوند(رل-4من

.الموتعلىالاخرلمملوالاعتباراتبعحهمنيتحررانلهيمذنءضيمدظياكتالى-ادرئق

روجهثابتةبقدمالاعداممنصةالىمعاصعداوكيف"مكملا":عمردمتما،ارزاويةتلكمناتناولهالنولكنني،لمذلكموضوعةاصلاتكن

الخ...بسام.ناطقةمتحركةصورةلا،مثشوراعملايدبمابينوجدتهاقد

ثالث.موضعوفيارومواالتيالشغنداءقاقلذيتنانثذتارونجيالتمثيليثمذضئيئم

كماالموتاستقنقممنقموكأي،الصحيقانايهابطلاعنلراحد:عمرالعمثتصاحبيصطدمالتارينيطالمبدضفنعاتقفي،1691عامالسكاح

مسلم،حيدرصالح،الخليلالكريمعبد:محمودمحمداستقبلهووافعللامانةالننزامابها(لعبثيستطيعلاالتيالتاريخباحداث(لفني

خرسا.القادروعبد،تللونايف،عابدينعلىالاعتماد،قصيرتمثيليعملفيلاسميمااذندمجاله.الاحداث

الدينونور،الهاديعبدموسله،العجممحمود"تنسولا)):سعيدالتاريخلاكساب،ئتطنيعتهالحفناربمستفتئمئثالتصرف،ذالايحاءالتركيائ

الخاذنوفيليبفريدالشيخينوقبلهـيم،الهاضيالحمث-منانسانيممنىاستخراجالكاتبغايةد(متما،فنيةصفة

رابئنموضعوفي(لىاقرفلهوالذفنالحفلادثذايرادالسردمجردئهليس،التاديطي

بعدبالبلادعصفالذلالعا!الهبباجتذ،روحانكم:الةنيعبدهناكافب41/مثنقمما..التاريخعتالتقريراو،؟لص!فيالعمثمطنيعذ

محكمة.بلااعدامهمباظهار،اك(ريخيةالشخصياتعنبالاسضفناءالاحداثضغطمنالتحرك

بمدصوريةمحاكمةاعلانالىالسفاحافمطرلقدخى:سميدنحيرادوارالعهواممن،ثهـلاثاوشخصيتينفيلل!هـث(لنغسيالوقع

.الاحذامتنليذرمطصياتئلاث"الشثداء"فيرايناانلقدمباشركذيرادضهاراائهرئيسيذ

فياجتودتالتيالنماذجهذهبامثائنحاذلقالتمليليذانوالئناقئنكلرياع4للتالامينالقاتبالتنمامانذير،جانميتينئلثخمصيتينرئيسيذ

.التناوبهلىا؟لىفلجلتالانباءمنقسطباقبرتحيطانبشكلهـااثسهداءذجاءت،احدالهذطأقمنالتحررعلىباعده

الجميلة*نسانيةالتلميحاتبعضانالى*شارةمنبدولاهذاالمباشرالمادياوالعاطفياويالفيالصراعالىمفضقرةالاستعر(ضي

ئطاعممروىالتبم؟لقطةكمشةد،المولضعبعوهثنايافيبرزتقدلراينا"نجيب"ئن"سلمى"شخصيتيذلضللا،الثممداءل!ثةنميات

ولما.عليهاالقبضمنفتمهضواصبيةثلاثةطاردهاوفدرأهاجرجيتحيطاننعهوت،حواريةمقأطععلىللاحداثتقسببممج!ردفيها

شووها"بعهـاناجل)):عمرجوال!جاء"0.1وهل)ءسعيدسالوالثالتوالثاننالاولىالفوجباسماءفزجت،الحقائقمنقفوباكبر

ورد،عليهالقبضبهاكم(لتيللطويقةسعيدرر؟يهصرلرةجاءتوكذل!،عرفااصعبار.بايكونيكادبشكلمصائرهمعلىوا؟لمعتظ،الشهداءمن

(لموفف.ذلكفيزوجتهلمكلالعاطفبمالفعلبم!طوفأتتلىدمىشكلعلىتتحركالتئذيليثبشطصياتفاهسسنا
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شيمافستبطىءبانهايوحي(لذيالةونرلى1يفعربشكلنأجيلهانحاولى،اقوىبشكلمحاطفياالمحمصانيصادثةال!منغلالىالممكئمنوكانهدا

يعع.انبد!همثلاثةسردهايتناوبلملو،بالاثارةمتنحونةداتهابحدقالحادتة

وحدك(لككلهسيكون)كولهابان؟لنطلشعوربمثلنشعرلملدا.وعمر،الغنيومحند،سعيد

،الايامكسائروالفنالادبلحديث!مايكونفقد،يتتيءوروايحملالانسانيالفعفشمةحوارءاليالمزلف!محلواتمنىوف

الىنتنعهاذفنحن،تتخللهلااوعالرةواحدةقلهتمخلله!د
.والفصلفيوسلمىسعيدحديتفيبروزااكثربتتلهـجط"انخوران

حقيقي.عرامموعدموعدهبا!نتنعركماننتمعر!موءرهتخضع؟نسانيةصفةالموففلاكسابوذلك،اولادهما"صرعن؟لاولى

،شكوكفريسةافهفريدالطفلعلىيبدولاتلداللقاءليلةوفيبعضلدىبالواجبالاحساسكانوان،والترددالتخوفلمشاعر

ويتحلل،بهـدوءالزائروجهتتأملانوعيناه،صافيةبريئةفنظرا.ته))..

النهايه.ميجميعايخضعهاالناس
المرهفصدسهيدمعهطفلعينياناظنوما".مضيءأبتساموجهه

،ا!!اءذ!نبمثل7كونان!كنوراءهاماالقارةوراءدانا!كورالىيجرير"الذيم!الحوارمنطقيةبعدمالقارىء!شعرالثالتالفصدكل

.!كذامضيئةانجنسامار،.شكلناناوالاهليئانيبمو"ةسعيدالشهيدارملةسلىويئ؟لحارسنجيببين

لقاءانالقارىءيستئتعهذاومن."الامسمنكرمااكثراليومنوا3
لماذا!"وسواله.اخرنعمنفعلردوديتطلبشكبلاالموفف

الصغرفريداانعلىاطلاقاشدللا"اماهياعندنامحمودالاستاذيمكثذلكمنلفهمفهل،سعيداعدامبعدالاوليكنلىمبصجيبسلمى

لعله!النالسهيقولالبطلسمعناكأ!ماوالا،الرجلالزائرلى،تاكاره!هايسمعلمأررواريوحيكمابهاسابقاالتقائهمنبالرغمانه

."حنانمنفقدهماعليهفاعوضالمنزلفيشدءامكتانقيملىن؟المرةهذهفيالاسعبراعدامقصة

؟لرجلبئصامتةمحتدمةمعركةثمةبانقطنقتنعيسنالاكلههذاماقاتميالخنامفيفأستصرك،التقليدالىاعوداناربلاوبعد

.نوجس،اوبىيبةاوشكمنافربنظرا.نهيعلقلاالطفلعينيوبينسدناقدارريسالمدكتولىبانالقولمنلابدولكن،التوطئةفي

لاتحس-بذلكشعوراالناساكثرتكون؟نوالمفروض-نفسهاوالام.بكث!المستوىهذامنافضل

.متوحستانعشانتفضحهمكموتاصراعايعانيولدهالان15
.-.9.لاطالالعيون

استعجالهاعدمعلىاخردليل)تدريسهمن41وعدليلةانتهتلقد

فوجدت،ضاحكةو!ادت،فراتنهالىطفلهاحملتثم(بالزائرالاخلاء..اشغ!لهالمعالجةاحسنتلو،لقصةرائعموضىالاطفالعيون

انهبل،!بكبملىأتهخىيصبران؟ستطاعوقد..يبكيالرجل!مدليملافهليلةذاتفيتراجع،شابةالىملةحبفييقعرجلفصة

منتهـفيبدأتثبم،صامتةفاستمعت،دموعهسعنايضاحدثها.طفلهالعيني

نومهبدايةفيلانه"،قريدعلىلتطلمبانثرةاسطدنتهحين؟لطبيعةالنفسيالاثرتجسيمعلىالاولىبالدرجةيقومالقصةهذهمثلبناء

"!الغطاءعنهيننىالرغصمشاعرمنالبطلفييصطحبماواظهار،طفلعينيمتللرد

فريد!يناوكالت،ونفذ-هربهالهربفيالعاشقلمحكو!قطهنا،المرأةلمس!ثانعكاساالمشاعرهذهحدةتكونانعلى،و(نردد

!إدائماكانتاكمابشوشتينكانتاولكئهمانال!حقاول.الدليلبامساكاوبالحدسي!ستشعرهمماالولدولموقف

امسكفقد،قصتهكتابةيعيدانبدورعليالاستاذعلىاتمنى؟ارص!صةفينجدمماذا

المعالجة.بهفرطتجميلبموضوعيىيهبين

قنحاول،محامالعمرمنلهاوالمرأةالرجللعلامة.لقرررياوصفانجد

عرامدممميرةاكثونجمطفلاالعلاقةهذهمدىالحركةوكلالوصففيفتلممسان

ه،5!!ى!!ممم!عباراتلاناخر!عمنمحي!قةاعمبادهافيونحذر،صدافةعلافهمن

فهو-ذلكمنبأبعدلنالاتسمحف!ادالمرأةلنتخصيةدسمهفيالمؤلف

((ا!داب))أ!هـجموعا1،والسمرالحديثتحب،بطنعهافنافةامرأةالريدةكأنت"يقول

اًلفاتوجمو!كات"دابالا"ادارةلدى5مرة،والحينالحنبينازورهاوكنت...والفنالالبوفتنوق

يلى.كمماتاعوغومحلدذوهىمحلدةالماضية!."والمعديقاتالاصدقاءليعضعمدهاالن!ومرة،وحدنانكون

..!لونولكنالمرأةهذه(حبعامممنذاننن.اخرموضعفيويقولى
مجلدةمجلدةعرفهناكاذن)،والحينالحنبينالفبلاتينعدىلابيئنافماجدوى

001الاولىا!!ة!وانالازودهاوقد،شيئاانالهلامراتلث!ثازورهاوفدإ(إجدرى

2502-..اكعراوقبلههرةكلفيمثها الثاذ"))

203عالثالثة))---

22503مةالرا"-وحتى،صدافةفنباكمرتدينلاوطبيعتهااللقاءاتهذهان 2503ادخامس!"أالمراةاستعدادعلىدلي!كقوملا،ينالهاولاينالهاالتيالقبلاتهذء

2503الالعهسةة)أصر(علرمعمم!او!ةفيط!قا1تستفلىلملانها،لونايمنلمفمرة
002503،موو؟جبهاالمراةعاطفةبين

،او،بمشاغلمنهاوتعتئر،7المواعيدحسمفيكترددرايناهالقد
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أقيدياىدثؤ!فيأ!بالور؟ررخاقرج!ةدمفنا،اضعناهاا.!"الوحدةعصرصانعالى..سفوعةة)لم
روتهل..اصاه-،ا *أوالزيتونالقمحامتدأدعلى..هناكإ

اواه!،حطانمماوراء.شماورأء!ألنيانتينا،فا!فبراء!ت!دفاوايكرمه

..نجمهع-بعودنهاملالفىءلىوزحن!عينعكربيع..ربيعفيسأحيا!

منالعتمهدهرهمطإلدويزيخهماارأ!تألفارن5زإج..وجبينهشعوهيكللالهتهدااها.الموترركالح!دىاطوف!!م

شفتاه،قفىطف!ئبمرالرياحقلأشلاءالعالهشنا.انأهـ".3
.،...،ري.دردر)

للنسمهترتعنش!انزرجمث!نذهبيهامن؟الشمسلعابمنوحكناأ:اساطير..تعلاتعلىالوب5

حلمهعن!بنساتلوتفشرات..فيالدلاكالبسمه،سمراءقديسةعلى5

ترحعولم،حوء(..قفى)،شعرهاسنافيأ حيمه.له
امه!لىلمل!تنتذاحوأكيررالصيقس!فحعلىنصبناها!/الصبماريحبهاجاءت

التاه!اعدت ننتظراينليعرفالنوربيدرمن

عدتهل..اماهيا!لحتضرحين..نحياكيفأجنتمهدابريلتاريخلايعيه،00انفاسهاشذأ3

..متنا)قدبجفنهيضيقخى..سولنافيسمهرالنغمهدافىءناياحلامصوتهماونكهة؟

..دأمنافي؟لخحشاوماتاهـر،اوراسومن-أ

!...وماتتحنانهمن،الغيبعروفتمنويرشح،صنعاءمن

تحيينا"عدتأفيا..المطر،بردىمن

..تجلبلمالبحررياح..النيلالى..ء

عينيكجنماتفي..ءينيكوفىغيمهال!ىرعدكإلعصافيراسرابالمجهولضررجهماتزورأ

والزيتونأدقمهحفلمولمرمىعلى..تح!لبولمالاكاليلازهىفوقهلتنثر!

والثرمهنتركلم..البيتفيماكلبذرناماتتاجل..!كم

!،تسرىانالموعو!ا!ا)توقنى/-!ءولوإ!للغولىالوثنيزفافهامسحاء

..نسمه3،الخيبهلسوىنححهـمدفلم

بالمخملينمسرور..عاجيينحقينأىابادمعنانعجنهالطينرغبفاكيرللاساحلالانهباولتكنةحيلتي

تدغدغني.تدغد!حههـأاحى1.0بالشصس..ألاحجارعاىوزءبزهعينيكواحاتعلىسانفضها

والكفن-الليلجا-درقاياناعنوتكشرأ!منقطعان..الصحراءمنوتفزونا)/..للهيبطلعن..عنهانقب

الغضةألحياذله!دصكافي!ينضأاإللحىأ اسمهسيت

العذر4إ!اأاضلعنابيننعنكب!بتفكيريمهمومةملامحهزالتوما5

.7ألحصهاحشائكفيرعادالعقمد،لش-تواحف،اكوفيالشعورح!قدهاونتأ!لى ......النعمى

عدلا!لعد..بشرىفيالسما..الشرىات.مفتاعلى3

..تبقيفما(أيمماجم!هحيرممضمه

الغربهجبانةكلن،الالمالاوزأنتمدمع!ممنأاإوالحسرهالاطفالةواسالحصىإلالنااليسرىهمطودورء
ط)(001إلحب.

.سرم،لاحسدونماهياكل..واجسعاما!أوماأذا،سريرتهاختلجتاذا
عذارانا.ىرظفربرظىل!السغولن.ا

؟ااخوتناينا..زلكن-((!هالورشسلوىفيهـا!صافةررجو(المقادير!لوح..العلىفيالسمماوأتتحرك

"وعداانالصدقرهـ.ؤإره!شابجربربالهجرلرمجلىوأحيافبم!إر"لييلمفتوا!أالاخرىالضفةفيأختفىثم
يومها،..نعرى5

..!أوزحن!مسرونولقبل"غدأا*011.كلمهسوىنسمعفلم؟

..إغانيناتحملالملا؟اءالاما9)إأنت!يا..انتيا،قديستيفماأ!!إضعناهاق!

!دنا؟انظأ:"+اأأا..صلي،معيصا!،ققياالسوهـ%أتحتالقدسيمجدهاهدرنابر

أ):للميت..الميتصلاذأأوالنير
عدنا!لعم

ايادينالا)-عمىا،رحاءتغهروءكلادتاإاالصمتمنألاداعنك،مزق،تعال)1
..لم..تنكرنالهاجهراة

..اللهوعاد)أ.!ابتاهيا..ز!ولتفنحنأ(ا..حصرأشفافةحروفها،ن

ينرخرمىحهجدفمنا،أأ)أ!عمكعنايكدضت،لموأحدآئحدلمإماهيتاامىاإل!*لطالاالعش!تطيقولا..تموت! .......الناكالسنة

من3

كذفدعليأ11يوأرينامننخلفلم..تكالىاإاحهـرار
."(1

ءعحم!حيححيح!!ر
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550مويعجمم!ا-يعالرحم

!لرصرإبسا!بهئبر

السلامةوايثارفا،نفاقناوجهعنتفصحكلها.0.سعدنالياني-3-

.)*(الاسنالاجتماعيةمستنقعفيبالانغمار)1(:والبيئةوالظروفالتكرار"

منها:نوعنهناكلان،العاداتهذهنلفظانمعناهلميسالتغيبروالاصدفاء،،و؟لمهـرسون،الو(لد؟نهم،ظفلاحياتكفييوثرونالذين

الوقت،لاختزالالمجتمعوضعهاالتي(لعاداتوهو،ضارغيرألاولالخاعةالظروفذلكبعدميثم،المجتمعفيالاليةالقوانينمجموعة؟نم

العاداتاما.الناطنفيوسخيف،الظاهرفيسليماخرلغرضاو..وتعيشضمنهاتحياالتي

بملامحهاالعشرينقرننافيتعيشزالتمالانهاومتحجرةفكثيرةالضارة؟لئصا"لحتقبلكنتبل،عنيدااوشاكساطفولتكفيتكنلم

وتغمسه،هـلفلاحوجودتعطلمنهامئاترشفناوفي،المتعفنةالقديمةانتوها.و؟لتعذيب(لعقابعنكيمنعمافقطذلكلان،والهداية

الاولياءبقدرةالايمان.الافرحةزيارة.الزاروالممجوجالمتررفيمنويصلحان،رغياتكيقهر؟نةبوالديكتصطدممااولتصطدمذا

الخيزوضعمن.نطورتاقي(لقديمةالفرعونيةالعادة..والمشايخالابتدائية؟لم!وسةفيتسجلانتذ؟هاثم،والترهيبباتديلشأنك

و،ن.الدفنومتعهـيم!للفقراءتقديمهاالى،الميت.نابوتفيوالفطائر..شانذويمصلحيناساتذةمنجد!هـا!مولفاعالمافتغزو

اخرىعاداتنخترعسوفلاننا،قيمةبذيليسالعاداتلهذهرفضنامجموعةاساسعلىنعلمهمواخذذا،الرافيةالقردةمنبجمعا.نينالو

واللاعقل!ةالبدائيةالروحهذهقهراساساوالمشكلة،بدلهاتحلعننقولوانازرفىصفةالاحمر(للونعلىنطلقكان،الاكاذيبمن

..بهانحيا(لتيانهعلىالثعبائاسمنسجلوان،ارضاالسماءوعن،سماءالارض

حدائقنماانفكما،بالاشاراتمليءمقفلصندوقيفيتعيشانكفسوف،دوماذلكاذهفهمفينيرظللنالووهكذا..اخطبوط

-.الازهارقطفممنوع:دوماتعلنالتيبالانداراتمتخمةوطرقاتناكانوقد.اكيدةحقائقانهاعلىاحاذيببهذهمؤمنينيصبحون

عندفف.ممنوعالبوقاستعمال.ممنوعالمخضرةءلىالجلوسالايمافيتركيزفيواهميته،التكزارعلىنبهمنأولى"باسكال"

للغايةمفنلىءبداخلهتحياالذيالصنموقفان،الاحمرالضوءظهور،المساءوابتهالات،الاحدصلاةبائيخبرنافهو.احياناوخلقهبل-

تممشلا:الروحهذهيحملنفسه(لدين؟نبل،(للافناتهذهبمثل.0وحملهالصليبوتقبيل،الالهيالخبزوقضم،المقدسالماءورش

إلىتركنوالا.سكارىوانتمالصلاةتقربوالا،مرحاالارضبر..وتثبيتهالايمانتاكيدالىتؤديالافعالهذءكل

طفلانكفالمفروض:غداذلكفاكلانبملشيءتقولنلا.ظلمواالذينفانت.ورياضيةصررةءداتعنعبارةقيهنحياالذيوالمجتمع

لمقدوممخالفغرالعالمالىقدومكيكونولكن،تفعلماتدريلامفسدإ.لحمدلله5:تفكربمرونعليكديرد؟الحالكيف:لكصديقانسال

والنصائحالارشاداتمنوقو؟ئمفوائملكوضمت،اخرطفلاي،سرالكواقعصديقك؟تبعلو،ش!لةتثوركانتلقد...صحيح

فالتزم،تملكهلاعالم؟لىا.نيتلقد:لهاوترضخ،رأسكتطأطىءلكيوانبجنيهينيطالنهالبقالو؟نوتعاساتهمشاكلهعنلكيقصفاخذ

..الموضوغةبالقواعداذنالنفادانصحيحولكنه..و؟ن،وان،بالحصبةمريضةسامية.

انعدامهو،وبنهبينكوالفرق،بالاكاذيبمحشواقردالستانك،مسبقاجوابهتفترضولانك،ولذلك،ومنهمنكاعلىهناالابتماعي

يستمملانهمنبالرغم،زالمالانه،الحقيقةمعرفةفيفرصتهبكاحرىوكان..بعد.للجريوتتأهب،؟لسؤالبهذافرميهفانت

لعيد"تخونوء"يغنيانيسنطيعانهمنوبالرغم،والسكيئالشوكةمعظمان...للهالحمد:ايضاانتوترد؟الحالكيف:.نسالان

كلمغبالرغم..)1(قيلكحارسهاليهيشرعندما،حافالحليم.بهاوينتهي،المتيرةالعادةبهذهيبدأالمجتمعهذافيوسلوكنا.لفك!نا

اما.والزائفالصحيحبينالتفرقةيستطيعلاحيوانايظل،هذا.طثمنا.افى(حنا.والافرحةالقبورزيارة.نرتديهاالتيلملابس1

امكا.ديةتملكزلتفما،بمالاكاذيبمحشوعالممفيوضعناكفاذ؟،انت
-الافكارعقاومةالىكدفعكفقطالعلاق:ضروريةاحمبحتمقدمة11(

.سواءشءولا،منطقكهيالرئيسيةوميزتك،ذلكبكشف
عطمىمعروفةبمت!دماتتسل!نجعلكباننخدعكنحن،از!..الجديدذ

،الاجرامببن(لمغناطيسبمالتجاذبقانونعنالكونيةالاكتشافات.،و.
حمعظاهرةلخدأع1و.الجديدقالافكارتنكالىبثلنصلى،ونقليدية

هي،وكرويتهاالارضودور(ن،والخاصةالعامةالنسبيةية.و

المكتشفئلان،السابقوفىالسثربهايحياكانالتيلحاذيباكتشافات،حالكلوعلى..ذاكهاالأفكارفيكامناوليسى،وحسباسهـلوبمة

نثيرانويكغهـينا،ويكشفينهإشاظيمكنمنغصلاعقلا.نملثالت

والمصلد4،الغريزةاجتماعيةهيالاولى:اجتملغيتاتهناك)*(غركبدوالانها،عليثهكريبةالحرضطريقةكانتواذا..الاسئلة

..(ليهنقصدماوهو،النعوداجتماعيةهيوالثانيةبالسباحةاوببسر(وبقاربيحدثشد،عانهرعبوراظفهـتذكر،علمية

يهمهملإحيواظه!ااظوالمهم.المهمةهيالكلماتتنغيماتليست)1(هيالطريقةوهذ...لئسءدنةلى1للوسولطريقةالففهناك

الامممطلس.باللحى..محمدلا!هدفالىللوممولالطرقاحدى

لا\



زحامامتجدالمئزلالىالطريقفيأنت..موتلحظةفيصبسد..للاكذوبةخضوعهـميسنعملواولم،منطفهمالشنمملوا

ترنوميتطفلبجثةواذا،يدفعكوالفضول،جامدترامحولهائلا.والتلفيقللكتبالوحيدالكاشفيظلالمنطقفاثومكذا

تريدةامعائكحتىبالالموتصاب..اترامعجلاتبنمناليك.؟فلماذا...ابداالمنطقتستعمللاولكنك

بنتحملهان،تئقذهانعليككانلوكما،!يعاشيئاتفعلانولوالشيءهذاصحة-وءسفييثبت،معيئشئترارانقلئا

..الموتعنهتردانبل..حدثتالتيالجريمةوتغطيتغطيمهانيدينالاعتقادلعموميةانا.إضابركلشاننسيناولكننا..مفضوحةاكذوبةممان

مظهرخارجي.بازاءموحدمنلسوكمكون،خارجومنداخلمنانتهنا..؟يمانكفيكيرادخلا

هناانك..ائنمفيحدثكماوباطنكظاهرلرفيتناقفيمنومااحراواحدمناقتنمةئرحهولميت،بالاكاذيبمتخماكنتظو

الحادثوفي،اجتماعياحزينانتا"ئمفي..موففألىتمامامنضواستخدام!عممانكينشكوقد،(يمانكيتزعنىفقد،التفكر

والحزن.مظاهرةانه،منطقيلاالاولالحزن.تلقائياحرينانتفياما..بهنومنإ،و(لتحمس،الايىنعا!!كالدافعهوللمنطق

..للانطباحونتيجة،حقيقيلأنه،منطقيالاخر(.التفكرحر)صفةعليهتطلقانيرمكناح!داتعرفلافانت،مجتسك

ئحياالتيوجمعالعواطف،والؤحوالصروروالحزنالخوفالايمانوالى،وحيدباسنشهاد؟لاتراوء(لىكلهمساقيفالمجموع

والاخر،مجتمعيةعملةوهو،الزائفالوجهاحدهماةوجهانلها،بها،المدرسةفي.يالمفسا!ضحيةحتىفيلكالايمالى،فريدةبقضية

..وبراءتناشفاميتنابتأفي،الحفيقيالوج!هوالتيالافلام..لفراهاالنيالكنب.النمارعفي.البيترفي

الحقيقي،لنتعبيريتسعلاوفتهلان،العواطفهذهلديصنعالمجتمعوالجرائدو(لمجلاتالراديوذلكالىاضف.الاعزاءاصمقاءك.قىاـما

اجلمن(خلاقالتصبح،المجتمعرغبةمعتتشكلذالهاالاخلاقانبل.المقسيالمفمابمننورانيةأنمتعالضمركيوالدمماء،المصورةرالكمب

..والتفردانشخصيةمنالاقلالاجلمن.المجموعترىعادلهبقوة(لاعتر؟فبغرورة،فيكالقديمالعاطفيوالحس

لاصلةاشياءوتكرهوتحبفتخاف،الاخلاقهذهتطيعذاانتوهاالتسليمنحودفعايدفعكذلككل.بالعظاموتؤمنبالعرروخكممطلم

سيب.بدوناوبسبب،يكرههااويحيهااويخا!هاالمجتمعلان،بهالكرومنما،بنفسكتناقشحنىاتمن.هثم...شوطولاقيد-بمون

خوفنايخالفوالفيضالاتوالزلانلالصواعقمنالاجتماعيخوفناالعقيقة،الخلاياملايينوبتماتبر،روثهـأروصد؟تدفنوهكذا.أ!الجممعفه

لفائعق.خوفهنالر:المجموعيخالفتصرفاياظهارمنالاجتماكي0العقلاسممهاوانتيدأسكفيتحملهاالتيالاعاجيباعجوبة

..شيءلااجلمنحوفوهنا:العموميةالصحةوزارةفياو،(لمتحدةالاستيرنشركةفيتعملانت3

والشخصيةالئفرد!وحلقهراص!لاموجودةالمجتمعفيالقيمنصف،الجمهوريةاوالاهرامجريدةأبطكتحتحاملاهـلصباحفيتتمب

المجتمع،منمنظمةاراديةعمليةلميسالقهرهذاانوصحيح،فيكعلىوتلقي،مكتبكالىتنمبفم،الحضوركشففيباسمكيكوقع

خصائصهانقيممنالاخرالنصفيفقدلئلا،مصطلحياتطقىهواذبعرضبسمةفي"عليكموالسلام،الضرصباع"اريعنزملايك

اننايعنيفذلك،كليةالمادةردضنافاذا.نفسهللمجتمعبالنسبة..نريادة(و،سيبدونقهوةوتطلب،مكتبكعلىوتجلس،وجهك

فيهاافنيالتيبالتجاربنقنعولن،جديدمن!ثيءكلنبدأسوف"ععيصي!..ضحيتهاينعب"قتلجريمة":الاخبادتصفحفيوتاخذ

بلداالاقصىالشرقفيانتصديقنرفضسوف.اعمارهمالناسبعض"..اجوابستةالزمالكنادىهزيمة.."الخارجيةوزارةيشترى

يصربمنونسخر،الارضدورانعلىلعترضوسوف،الصناسمه،تموتوالسجائر.تختفيالجرهـئدةالحجرةفيهائلةحركةت!ب!فجاة

بناءهلنعي!شيءكلنرفضسوف.حرارةالىتتحولالمطقةانالنارعلىقادربقعرةالهامةالاوراقواكوامالملفاتوتطهر،تختنقوهلضحكات

يكفيكولن.النهايةالىوجسدكيوعينيشخصيوباقتناع،داخلنامنالحجرةوتتخد،الاضابرفوقهـلظهوروتنحنبم..جميعاالمكلالبفوئ

بدور،وتن!بمتاعكتحملسوفاذ،فضايابعشرلللايمانكلهعمركاشارةاطلقاملفالساعيلانذلك..الحقيقيالعملمهـان!يظ!ر

اقامةتحاولوسوف،بنفسكوتراها،الصينبوجودتومنلكيارشاد4..الطريقفيالمديراوالناشهـاتببانصعتة

..وهكذ؟،الادضدورانعلىوحمكالادلهعقيختلف،(جتما!يخوفهوتصرفاتكفيظهرالذبميالخولى

وجودعلىنوافق،المجتمعفيهـلحسنةالقيمخاطراجلفمن،واذنوانت،غريزيالخوففهئا.قوةباسرعا(قبلةالئقلعربةمنخوفك

يعيدسوف،السيءعنالحسنفصلمحاولةلان،فيهالسينةالقيمهنا(لخوف..انتحياتكعلىلتحاف!يسارااويميناكنعطف،ير

ولما.عليهوالحكملتفتيتهايضاحسنهومامناقشةفرصةالينامكننكفياما.التشوءاوالقتلامكانيةيحمللانه،تمامامنحي

وذكاءوعصبيةوقوةوحكمةقصرةوتتطلبدقيقةلةالمتمذهكانت.منطقيلا(ساسه،مجنمعيخوفالىيتحولالغريزيفالضف

عئها(لتجاوزالىمتباللباتفاقالناسانتهىفقد،للغايةحادا...بالعاثقخوفانه

المجتمعوروضى،والسيئةالحسنةالقيمررضىبسلوكوالقناع!ةكسممعلمبل،ذلكفبلترءلموانتالمكتبفيزميلكوالديموت

..ايضاهميرضيهم،السنواتمروعلىالمساءوفي.الم!3الى(لنطبعلىوتتفقون.حيا؟بالزميلكفى

و(قعةذاتهاملامحكانبل.المصادفةبمحض.بالمعادفةتولدانت،للغايةمتالماوجهاوتصطنع،سوداءعنقوربطةقاتمازيا!كى

الجبر.تعنيولاالضرورةتمنيهناوالمصادف!ة،التاثيرهذ(لحتمقولكنك،حزينةملامحك؟يحلىالقرآنءحقاتبكيممكادانكير

بالزو(جالاكبراجدالرجداقنعتالتيالحادثة؟لظروففسلسلة:احياناومسلية،احيانامضحكة،عجبلأبالثمياءنفسكتحعثحطخل7

عشرةبعدانتوجول!فييتحكمسوفالذيالعامل،هيينتحر(نبدر،هزليةبطريقةيتمايلاته،اللهاياتيقرأالذيالممممالىانعر

لا،لحياتكمباثرسببهووالذي،الجدهذاانبل،كيرةاجيالفيانت..حذار..ولكن:شفتيكعلىانطباعاتيسمة!!مد

..لهبوجودءيدينملامحكيحملمخلوقاالشيافيانيعر!ولنيعرفالليالمجتمعيالشقاءمظهرليحل،البسمةتختفيماوسريعا.ماتم
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بالطعوالم!تمع..وسحقهلتهزيمههنكمحاولةالسلوكهذاكياناذصلابتهردرجة،الاجتماسووضعه،جمكفوقهاوجدالتيالارض

نمولة5هوظهرهو!سنديحميهمن؟نأذ،ارادتتمنواكبرمنكاكبر..بشرتهولون،يحملهاالتيالفسيولوجيةوالعيوب،الجسدية

..والقضائيواتنتريعيوالبوليسيوافعسعربرالمادبميسلطانهابكلالسمقفمنا،طرماءينفذكما،الاجيالخلالىمناليكينفذذلككل

تحع!ف!انتوافن،(لياطنتةالموةهرهموأجهةتستطيع،انت....المنخوب

المعركةتخوضياوتجبن0ننصو!.تنتحرةشخصيأقدرامعوكتكتفتح،2891عاميوليومنعشرالحاريفيوليكن،مايوموفي

..الاخرينبايدكيتنتحرانيعنيم،وحدك،القائمةالىتضافانتذاوها..ت!ملكعيونمنعالمعلىعينيك

دا،الاساسيةالاطرهذهاحدىلحتندخلاخرىحلولوهناك،بندفيةكماسورةمستقيماانف!كانلماذاتجهلاتت..انساناوتصبح

المميفةاو،المخدراتادماناو،الخمرمعافرة(لىنتحولن1يرمكنك،ذقنكاسفلالفائصةالفلقةسروتجهل،المجعدشعوركسروتجهل

منالعالموملاحظةالمقاهيعلىألحلوسهجرراو،التحايلاوومن،داخلمن،انتلانهاالمطويةالخصائصهذهبكلتعشي،انت

العربي،الثرقميمثقفو!ايصايجربهاالتيالحلولوهي..خارج...خارج

الذينالغربمثقفيمبلغ،بلالم(لاحساسحرةفييبلغوالملانهمانبطلملايو1فيموجورة،لاسرتكالاجتماعيةالسلسلةكانتلو

ورففىالرهبئةالىويتحولمون،والالكريالجسديالأ.*حاريختاروناسمرتصبركنت.انتفيككثيرةاشياءلتغرت،مصراقليمفيتكون

المعيشيةالظروفاختلافالىبالطبعراجعةالغربوحدة،الوامع،القامةقصر،لامعهالشعراسود،قليلاالعينينمنحر!،اللون

فيالغربالمأساةانايي.والتكنولوجياالالةحيتمنلفوكهموالى..للفايةجذابةابتسامةصاحب

هيالشروفي(لم؟ساةانحينمي،وتضالىبهاالقيمكترةمأساةهييكونانبدل،مرتفعالاسرفكءماعيةالاج(لسلسلةوضعجمانلو.

..عصرياجوا؟نعطيانعنالنيمفصورليفركاوزنمن؟لكيمياءاجازةعلىحائزاالانلكنت،العموميةفي

موحدمص!ا.الاثنئبينيرب!ومشتركاواحدامصرا(نبيدعلىستكسوسالصيفوتقضي،(6191جاجوار)عربةوتملك

السىالعلممنبالانتقالالحرىالرمخبةهذههو،والملامحالزير..القائظالافريقيالصيفعنبعيدا،الريفييرا

..وادمراعالالمدغمفةلى1ا!روبخدرمن.اد!ور!ةالضعفهذابدل،البنيةقويةلالرفكالاجتماعيةالسلسلةكانتلو

لاثوئلك،؟لمجتمعمواجهةكلرالغربيالشركيوسانلتختلفعاماعشرينعمركلطالى،شءمنتشكولاالانلكنت،عليكالبادي

يكلنحيث؟نهعلى،لفهمنامخالفو!همهم،لظرودنامغايرةطروفهما-تعثراتوفرتولكنت..(لمحطملجسدكضروريهوممااكير

اليقظةاحلامعلىنحننوافقفحيت،نوعينهلمحيمعناشفقون،الفرار.وصيدليكطييبكجيبالىالمتحولة

؟ل!همضافاذلكعلىهميوافقوت..!المضد!ات،والطاولة،والنردفرضاجلمنموجودوالسماءالارضديشءكل..وهكذا

والوحشسئ،و؟لتكعيبيةوالسيرياليةكالدادأنيةالغربهةالفنمذاهبمعداكانلوكمايب!دوشيءكلابنائلظوابناء،ايهائكوعلىعليكنظامه

الىويتحولون،"..لهاالخاصلمفهوم5(ي"الزأئفةوالوجودية،(لناروطاقة،والحديدوالمعجلةالناراكتشا!انبل،البدايةمنذ

و(كنشافالسحيقه؟لمهاوكيبحذاءالسياداتوسباق،؟لشباذةالمضاجعةكشفتاقيذاتهاالازمنةفيضرور؟كان،النوويوالانفلاقوالكهرباء

فوقالقديمةالاظلا!وصغع،؟لائماتيانلمحيإلاليستالحياةقوةاناكتشاففنلالنريةالطافة؟كتشافابد؟ممكنايكنولىم..فيها

الاسب!لنفس،وامريكااوروبافيتننتتر؟لغرربةوالمذاهب...قفاهارمنظمادرجياعطاءتمنح،واحدةسلسلةكلهاانهااذ،الكهرباء

القييبازاءوضياعه؟لفردتوحد:بلادنا!يالحشيشبهالئنشراتي..حدافصى؟لى

..والدينوالأخؤقرلمجتمعالسكونيةالقوةبنفس،ووفمعكحلالكبنفىموجودا.نكون(ناذنضروربم!

للوبفي"كجيشي(نيالتطورفوه!دصثة-ط،لعصر.برجهـ1فعندما..الاطريعلىتوجدانفروريةلاتؤكدالتيالعالعة

فيسابقاالموصوعةبالقيملاممالا.لهاوحونل!دفهاعنننبيءن1العتمبيصةلمالبشريةالحضاوةانلدرجة،قانوناتصبحهنافالمصادفة

حينفي،الانسانطبيعةينفيالذكلب!الدينيلنحلورفض!ا،المجت!الجهر،فكوةفاحرعوا،للمصادفاتخافعونالمبشرن1اساغةتستطع

رو!،انداثرولر"رقصاتفظهر،الطبيحةحؤهيمار!ىيكدلمالثمماي!انفانوت!المصادفة..الوجودلهمقدرلانهموجودانسانكلو؟ن

يعنيياننىالكيرةوالمذاهب،((ال!نشأ.شما))و"البلوز"رموسيقى..ومصائبنابلاياناوقانون،سعادتنافانون.اندثارفاوفانون،وجودنا

هـلقديمة.الاخلافىوتتحدى،او!وعةأألمجص!عخلالىوم1لشانالالحاسفي.للتاريخملكهوفيكشيءكل.انتلستالتالعشرينسن(لى

المرتعشةال!وريةلمصافير1فر؟ر-ل!حواء1اتخوعلز!ءيمبيوكما.رفياتك.سحتنك:وو(لديكلاجدادكملك6.الماضيلصمتملك

(خلاقيةاللا(لحركلىهذهلفبيء،عنيفن!"و!طور،ممحن،الاجنحةمقمسخرذلككل..ورفماكشكوار.سعادتك.المك.كلاعيتك

..كثيو!ضها!ربوعنحضارةقنلعنالعشرينالسنواتولكن.لاسرتكاستمراداكونكعلىتواصاناجل

..القديمةثروما،وعامورةرحدو!لبومبئحدززفهكذاوتعطيك،(لتفكراسمها(تىالغامقةالحناءلتخضبك،سريعاشر

علىجوابكيكونولن،وحيدلانلى(لرونة!وحلانو؟حبانيمكحكلاانساسه9،عليكجديدشيءفىفيتحاولان(ساسهجديدالمونا

والاخصالقيمومجاراة،الانسوطةكينيلدحوى(لرضىالاا!عمومان.خاصةقوة،(لظروفاسوةكانتالتياكللأمحلهذءتجعل

خلقهااننىالقليلة41ساتفيكواكلمحكمه،لكبما!ءلى،لكالمرصودة..لكالمعطاةالاسو(رخارجبصركنمدان،جديداطولالئر(عك.لعالي

..ودعارةوسينماو!دافالظم!اهـ،؟غاز،منالمجم!لك00انتع!ورةفيهونكونانبول،انت!كلونان

..البعرهذافي-!صحطأ!!ضهـرلضالمفر،ضكانكف!منقفانتحاول-اتالهلفرض(لنزوعهذ؟في-فانت،واثن

و(لاجوبسة.النظرياتعنوننقب،لصانم9لفحصالم!(ومةالنماذج،بذلكيرحبلا(لمبتمعثنلنلات،معيناموقفاالاخرينومن(لمجتمع
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نا،الأنونؤل،تقصكلانهامنكاكبرظروفكانذلكفبلقلناوهي،..لهلامجتمعماوتعطي،مالهللفررتعطيالنيودلخحلول

..نممقولالى.تدصهاننىظروفهمنبالرغم،لايقول؟دديهوأدبطل،لانقياد4والعامالذهئونعالىض،السلطةتضارضانعشلواالى

ألالفافىلان،تنافضمن!كليس،او&.1التظمضهداسيبفمايرنانسييلفيوتهانوتحرقلنشفىبجسم!اسقدمانشوتوامى

بالطيعوالننافعي،ونعملافي"اي،فقطالنعيفيموجودالنوس..ووععياتفردهايفرضهماالوجودومنالحريةمنلها

نايصحفلا،عنصرمناكرفيمتش!ابهةنوعياتيزالأيحدثلاللتفكرالمجالوافساح،با!4!شهتعترفلاالمجتمعوراؤهاومنالسلطة

يريطلاشيءلان،المتوسطالابيضلليحرمناكضةالسيجارةاننفوللاوالعامةالخاصة"خاولهاا!:لؤدكيتسعلامومتها،والمعارضة

ظاهرةلان،للاسودمناقضالابيضاننقولانيصححننفي،الاننشبفىهنىمقاومةمنبدفلاذتو،"لحادثةوالبلبلةشالنطاننضرتستطيع

..بينهماتجمعالاون.سرليحهبقوالين؟صلاحهومحاولة،المرتدالجيل

بئموجوداولشي،ونعم،لا:الجوابفيموجودمالتناقضاننيوقعالسلطةضدتنشركخمة"لل.القانونبامرممنوعةالتجمعات

ب!وجودرهنبينهماالاختلا!لان،النمطيوالانسان،البطلتستمر،وهكذا..السجنجزاوهاالسلطةمعارضة.الجزاءعليها

..بطلايصعحانيمكنهالنمطيالانموذجلان،وثانيا،حالةفياحم!ماتفعل(ن؟لايس!عهالالانه،باسرءجيلعلىالحظرفرفيفيالشلطة

...نارالىالجليديتحولانيستحيلحينكيفساءكلالاسبرينمنفرعننيتاولىكمن:الحاصةلمصلحهاذلك

ميالنمطيالانموذجيمنعمالير-اخلاقيا-اخرىجهةومنمظهرهوالذبمالصداععلىيقضيالأسبرر!.ابدجممصداععلىللقضاء

المجتمع،لعاداتوالخضوع،بالسكونالشخصيكلفهلا5،لا:قولتواليالمجرثمةالببنرةتظلحينوفي،مستمراال!رطانيظلحينفي

لا؟..تقولانانتتستطيعفهل..وهكذا..منهاكيرلهتيدوالتي..؟لجسدعلىوتوزيعهاسمومهافرز

الاساسيةمطالبككشفمنلا.بد،التجربةهفتخوضانفبل.افخلقيةالدلحارةهومن،الحشيشتدخنمنالاعدامموانئتمنعلا

..تقفانتارضايةعلىلتعرفي،وجولكمياشداو،الحياةفيالزكبةمناقوىاتدخنعادةلانذلكلش

علىبهاالتفكرعنتمنعكخياليةددجةالىكثيرةمطالبكوليستالمشكلةان..سبيلهافيحيالهليفقدمستعدالمدمنانلدرجةحلاوة

بالعدالة،واحساسكحريتكفيتتلخعرانهااذ،واقعي5جديمستوىالحشي!شوتهخين!تحويلهافيهيمابقدر،طاقةعلىالقضاءفيليست

..مثلكويتنفسيغشيفردكأكي(لحياةفيلكالفرصةواقاحةالاخلافيالانهيارهوكما،حضارةنضوبمظاهرمنمظهراالاليس

تسم،و؟لبيئةوالصوفوالتكر(روالممتقداتاولدةانلكظهرلقد...نضمه

انت.أاين..ولكن.مالحقيقيوكيانكارادتكعنفصلكفيمجتمعةان.1ينهارمتصمعابناء،بالنماسكنأمرانيمكنكيف،افن

.!!الحقيقي"نت(ين؟الاصيل؟نتاينالقضاءيمكنولن،سببلهاالاخلاقيةالدممارةفيتصرفالتيالطافة

وطلمستها،الشخصيةملامحكاخفتهدذكرناهاالتيالعناصركلانالاساسيالسببهذاالىبالوصولالاالاخلافىننذالىالسوةهذهعلى

.أالابالىكذلم!ستظلفهل..لهالجوابوايجاد

هذأمنوجهكيطهراتيمكنه،فيككامناهناهـشيئالان،..كلاتمتلكهانللسلطةيمكن؟لى،جسدماتحتقرالمقاومةالنماذجان

كائب.بمظصيظهر!الذلى(لعامالاسودالطلاءلشرف1ان-الموافقنى-للاخرينوتثبت،وتمزيقاتنكي!لافيهتمعبننو2

وجودالكتحققبانكفيلةوهي،الخاصة؟لمدخرةقوثهناكان.الارادةوشدة،الفكرةوقوة،المجابهةوعنف،المواجهةبطولةألاليس

فيالقاطعةنتائجها،بمغامرةللقيممستعد(نتهل..رائعاجديدا..محمدوكان،اخناتونوكان،جالليووكان،سقراظكانمهكذه

.أ!ينكرهافيكصغرأجزءالاتالامغامرةسميتوما،وحدكانتصفكونابعا،تلقائياثم،اولاواعياسلوكهيموكان،تصرماتلأكانتلفد

اجويخنه(نيندو.المراتمئاتالسؤالهذاعلى(لغرباجابلقدخيانة.علىمطلقالتوامقضمائرهمتكنولم،بالذاتالوعيهدامن

المسيحية..القديمةالتوظناخلاق:هبم،تمامامعرودةالكبرى..عظيماالثمنكانمهما،"كنثا!هم

."لذاىالىالعودة.الماركسية.العلمنذكرتجعلناوالتي،العظامللثوارالتيالاخلاقيةوالمثلالخلالفذء

تعلماننريمك،لهمناقشنالغربيالجوهبازمةنخوضانفقيلضتصنحا!-مكنكان،مضاياهمونمنيم،لماليلهمونحفر(سماءهم

التنفسيحركةالانفيهبداتكعربي،الرئيسيةمطالبكماهيةارلامزدوعا؟لاجتماعي؟لامانوحبوالجمودالدمليكنلى.الو،جميعاالبشر

يتبع"م..و،لتعبروالنذض..هـلناسقلوبفي

محمداـلدينمحييالقاهرةاو(لبطولةميتعيلامنياانت:عنكمختلفاشيئالمجسالبطل

ههه!!!حي،ذلكانتترفضحينفي،وجودءيحققائه.الارادةاوالاخلا!

:يلأنادأ*مانشانمنويعلي،لبطولة4فيكيقهر،عمومياوجوداوتحقق

..بهوالمنوءوالمعروفللتكرروالخضوءةدة1الهوطواعية

"لفافةهيالقلق(نتدفالىظرو?لىتصرحينفي،لا:يقولالمنبمالانسانهوالبطل

أـسنيدي!مد،العقيدةجبريةيقاومالذيالحر"لانسانهوالبطلإ.نعم:قول

؟لتقاليد.وجبرية،العصروجبرية

الغلقثوافعتئرحالمرليةنرىنوعهامندراسةاول
.والظروفالتقاليدتكرارلان،بمدحرالستلأث،بطلالستن!

والعربيالعالميانحرفي(مكانيث!يظهر(ن!اشارزجم!،النمطالانسانمنكيخلق،و؟لوسط

بيروتسعويداىمنشورات0.افكررفيويموتويرعيش
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صرب.-صص!ص-ة---.!و!
-هر!كل!عل!جم!إعث!ص!!معا

حى؟555ه5حى300هع!ء!يح!
ركيهـ.!بئف،رة.تثب.وحفة4حيورت!فجرتكادانها.وصلناانمدتهدأل"

بحاليقوىلنجدبردةبارودةثهنبدورهسصيفقدسالمانوادركتتارةوتهرع،انفهمنتشدهاوذراعهفيفتقرصهعمهاحضنالى

معقولا،رائدهبكاءكانلقد.نترائهاعنالامشناععلىالاحوالمنهربتيهاجمهاانحاولفاذا،ساخرةلسانهالهفتمدخالتهاابن؟لى

ابئتنابكتاذااما.كذلكيكونحينيصمدانيستطيعيكنإمانه.ابدايدركهافلاالطاولةحولوتدوركالفراشةتقفزوراحتمنه،

علىكانادالبكلاءلهاءإب"ات*يإبىعهاكانفانه،معقولسببلعبر؟الحدهذا؟لىبهاالناسباهفمامتشعرانهااتعتقد-

استغراقهاعنناتجاصمتهاكانولو،الإمراخرستءممعمتانهامنبرقين:سالمفاجابني

.النومفي.الوعيمنالمبلغهذابلغتانهااظنلا-

:يقولسالم؟نيونظر:لهفقل!

(لخروجمن؟يرنبدلا-بالاحرىهياليست...بالضرورةالوعييتطلبلا(لشعورولكئ-

بصنانيملامسهفمهمنحدهادنى1ودرالحمهنجببنرالدهةرفعونهفى:وقالفابتسم؟الانثىغربزة

اجمل.باوو!ةل!سنشهوي،حبيب!يعااسكصكب..رقولىوهو،بلىلكمنيىادرانكفيشمكلا-

الرائفننفؤاهـعبنيها!حجولمهافياد"حاءلمقو؟نرالحه"ؤ"طاكلتاحضرقدباسمخالتهـاابنوكان.جدبدمنرائدة..نر(قبرونافم

متلمهفة:وسالننهوشفافيةبربرقاراصتانهاوالواقع..مئهابذلكيئتقمانارادكلنما،صغيرةبدقية

؟"بوم،)تعملى،حصراءر،رودة؟بابار،ص!يح-.بشدثمفليئةبارودتهفوهةفييدخلوهومشدوههشبهالميه.شخطلع

و(فسج،اقوبائناعاىلأالص!لامالقىثم،؟لصه.برفمهاوءوبراسهؤكزببممممةبهاعتزأرهعنالمسبيي!علنانفجارصوتفينيعثالزنادعل!

قبله.لاخرج(لمجالىريو!دترفعهثمل!ظةنظرهاتخفضالصغيرةور؟!ضا،شةتجمهعلىرفحيلها

.واحلامحص،لاتبعيشيهاتطولىال!غ!برةلىجمارتئافير(ئدةوقبعت:مئحفضبصوتتقولبهاواذأ.الابتهالمنواضحامعئىححقه

منكببرا،ناحسبلاادراكانظرانهافيارىانغالبأبربىهشنيوكان...قليلبعدلكساعيدها.باسميااياهاأعرئي-

نحاولحينتتمردكانتانهالحدرلىةمراتلاحظفلاوقد.يملمكونهالا!الويقدمهـس،صدرهينفخبهذلكمناكريئتظريكنلمالصصي(ن

كاناذ.لذل!ان!ثرسريعسالموكان.الاطفالمعاملةنعاملهـان1:الصغرةسبابتهرافيقولوهومتكبرةبحركةاليها

مرةلهقالتانهااذكرزلتوماصبيةوكانها"عهاينهج(نغالبا،سعى؟كسمعينهل.فقطواحدةدقيقة-

:الصغيرةاختها،باعبوهوبيدوواالبارودةاصمحت(نبعدللجوابضرورةتجرلارائدةانغيو

"إمنهااكبرواني.كنيرااحبهانا1و.صغيرةناناان"-:سالمنيوقال...

ة"وقلماورقةياعطض":اضافتثم،لحظةوصمتترأهلدةوسجلتها.البمارودةملكيةفقدلقد..!باسممسكين-

"؟تفعليانتريدينوماذا":ابوهأوسالها...!باسمها

."باباوامثلكاكنبان(ر.رد":بجدهـاجابتهالىتشحوللاسمعينيفيوالكبرياءالتعاليئلرةبدأترويداورو،!ا

سمعناهاحينرهشةالىأنقلبت(نلصلثتماضحكتناولكى،وضحكضابالبكاء:ينذربصوتوقال4فمزاويتاارتختثم.وشكوىاحتجاجنظرة

بع!ا:فيوالورفةايقلم(صبحانبمدتقول؟فقطواحدةدقيقةلكاقلالم-

أؤلف.؟نأررث!9نعبم-:سالمنيوقال.(لصممرالدةفاصطئعت

عالياو/رفعهايديهبينسال!!-ملهاانقهلصمتلحظاتومضست!لهاالممنوحةالدقيقةلتضبطساعةلهازرشريانيجبكان-

ادرككنتولكني،شيئايقلولم،اررحشانهعلىيكؤوه9بقوةيقبلهاثم:قلاطةفعلقتالمرحةبروحهسالمواءراليقصحكت

عمرهامنتتجاوزلموهي4ابنتمنيسمعهان"ا.راسهفي.لجولىما؟معطلةساعتهابانلباسمتزعملن(نهاالرا)ة!الكمثلفي2بدريكما-

ستشقكراها،نابغةشنكوناتراها.عاد!اشمبئاليمر!ونصمفعامين.منها(لبارودةاخطافيحاولوهواليهايئدفعالصبيرأي!ناوفجأة

هذايرافقان،هو،لهشتا!وهل؟جدوبىةدرولاولغرها!نفسهاعلىفطرحهاالمرةهذهادركهاباسمانبمبو.الفر(رمنتمكنتول!ها

؟خطوةخطوةإصاعداطروقهفيالقبراصابعها/فكن1حاولوحين.صدرهات!تتخشهافسارعت،1!لارض!

اثهايؤكدوكان.امالمناولادئارو،يرلعلقعماطويرللأحدثيلقدالتصرفهذاانو(لواقع.ي!بكي(نطبيعياوكان.تعضهيدهعلىنحنت9

حين؟ولادئاالىسيوجهوانه(لص!يحةالفربمة؟مدارسهجميعفيلفنرقدبتلكيبكيوهوالصبيترىانتح!لمانهااذا،المعركةافقدهاالذيهو

وانسليمةثوميةبلأتربربيهمانويحاولة1"لقةإلأعنا(،!ارس!برقادونهي(ندجرتحشىصمتاروما.البارودةا"فمدى،والحمالمةلحدة9

ش(لفض!بةءالادبية(لميولىجميععند!لغذيب؟سهاوالقتنحوهفاندفعتأبيهاالىالتفتتانلب!ثتوما.!هـاكملأ
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مسؤوليةيتحمللكيألانلهستتاحالفرصةأنشيءكلقبليعنيان،،لاولى(حلامناالىارتدارزالااستطيعلاهذهاقوالهاذكراذوانئي

كنتوكم.يتخيلهكانالذيالرائعالمثانيالنحوعلىابنتهفربيةوانهارلفالعقباتجميعازاءهاتلاشستالتيالاحلامتلكالخطوبةايم

كنتاني،لهالمفرصةهذه؟تاحةفيبنفسيانااكونانفيسعيدةنجلسماكثيرأكنا.الممثنركة2نناحياوجهفينهضتاتيالمصاعبممل

تحملفيوجدطاقةكليبذلونالذينالقلائلالرجالمنانهادركيمتملوالتمزىدقائقفنظل،الضيقاسباحلناتتراعىحيئصلاتين

اهتمامهمصدرهوذلكاليس.ءعاتقهمعلىتلقيالتيالمسؤولياتببربقسالمعبناقشعوف!ة.بألصمتوناريرلهانئستطيعولائضميئافي

كانلقد.يولدانقبللولدهالسمعنطويلايبحثبانالشديدالصغيربيتناعنساحرطويلحديثفيوينطلقشفتاهتتصلثكمفىيب

أسالهانالىبحاجةكنتوما."نضال"سميهانولدارز!لوعازولوعنحركاتهالبيتارجاءجميعفيشطلقهاالتيالفرحةوعنالاولطثلئاوعن

طابعيحملالحياةفيمسلكهمنكثرافان.التسميةلهذهتفسراوالعقشاتالمصاعبكلنسعيناقدبنألمحاذا.وبكائهوضحكهوسقذحه

ماكلالضببفبشخعهيسمت!ركوانذاتهيحققاناجلمن،الئضالى؟ناردنالونسشطيعبحيثوالطمأنينةوالبحبوحهالغئىمنبئاواذا

المتصل.الصراعالىمشمرةحاجةمنوامتهقومهحيل!فييغتقدهكان.الانغاماروعالطيورحثاجرفيونطلقالنجومالسماءمنئقطف

اذا،طفلةالهماختيارمنغايتهالوضوعذلكبمثلادركلم؟نيغيرصفحةضمريفيتنثسالقرببالماضيمنصفحاتسريعاوكنطوي

قاعجبني"ر(ئدة"تسميتهاعلىاوافقكنت؟ذاسالنيلقد.طفلةرزقناو!انيتطفتناولتل!ية:واحدوقتفيغامرةوسعادةشديدطل!

ذكرتحينومني.عندتامألوففيجديدالملانه،وهلةلاولالاسمتلخدانغيرمنذكر،؟ستطيعلاما(لحياةيديبينوفعهافيالالممى

بهايتخيلالننيالصورةوفي،وحافرهاماضيها.العربيةالفتاةفيرايةعيئيوفشتحواسىاستعدتحينولكق.الاضطر(برعشةجسص

ابئتنااسممعئىفيافكروائاو؟عشةباهتزازةشعرتالمسشقثلفتاةقرأت،ر؟ئعةهـةانها:لييقولوجهيفو!منحنوهوسالممحلى

فتاةكلأمت،احلامهوبنتتفكيرهبنتشيءكلقبلرائدة"لانتلقدونترضىنفسىفامتلأتقبلمن44لداعهدهالمبهجةهينيهفي

كلونان.يربعما(له.ودملحممنا!نتهتكونانقبلوطموحه؟منياتها!ب!ققالسمعادة8تغمرىزوجبى؟رىانحسبيوكان.أوجامي

طريقنافيجديدادرباشيشق(لذيالفتياتمنالجديدالجيلذلكرمز،اباعبح؟نه!يييكنلمذلكان.ولدلهيكون(ن:6هثيه

جنب!فتاتناتسيرانفيحلمهتج!دانابننهمنيريدالصا!هـوكانرل،الابوةتغزضهارزيالعائليالاستقر؟رسيكسببالتالي6مهو

فبميكونبل،الوراء(لىتشدءولاخطوةعنهتثخلفلا،فتانامع-صى-حمى

لا؟نحاولاذاتدفعهبحيثالقو".منهااوفبىلفثاقلجرسطى،منيتقهمر--هزباث

اليهاوئظرتذو؟عيبيناخذتها!بهعلىبناء،بالط!لةجاءوفيوحينكا

فسيتترقرلىبدمعةاشعرواناوئمتمتشفتيمنجبينه!ادليترم--ص

اياءداعيةبراسيوهززتسالمالىالتفتثم."رائدةحبيبتي"عينيص-اءم

ولىلييإلمهانعملل!نعةمنوابتيحلامغمفمةلهالىنىوقطرء،لتكونقلفلرلهاوبدمونحبملثأقمحاسر!

ساحاول،ايضاو؟ثا"الجعميى

قليل.بعدسنصل-:واجبتها.السيارةمن(لارو(ميالمقعدعلىأبيهـ،

..*هلالشارءذلكفيالسياراتلازدحامشبرهابالافيقدوكان

خصمئةكلاشعرهام!غير"حرل!بخامصبيهرقائقاطوص!بحتنموووهيوبهائدنة!الذهـحوياللإدواث

ا!درسة4الىلئئمابمتاهبةبيم!احقيبتهاتحملالحصانكذيلواحدالملاصلحضئازكز!ييص

الم!رسة،سطرةكدركحتىكالسكلتنطلقثملمودعهاولاالمهستالىانهاصمصا
كا..،.:نبنكثرربره

منخصلاتوائفرطت*عياءعليهابداوقد،(لمساءفيتعودوحين

لوكابهاويفتحفبملثمعلةيكقحه!لسدبطخإلهاغباينهعلىفيهمالرجبينهائفاهاربملىاللمع!

يصورهالااللحظةهذهفيانهيرهـرينيمابل...بسرعدثروسهاستتلقنلسحميىمأوا

مئهبلقربتجلسحسناءمراهقةفاصبحتالسنواتبهاقفزتوقد!!ا!
حن،(لمعقولمناليس؟وابنةابكأنهمالاعد،قانكأنهمافيتحدثان!!!ههر

يدفعهاادبيئوفىلديهائضحقديكون؟نالثانويةثرأستهارائدةتنهي

محليتحلبانايضامعقولاليسأو؟يكنبهابوهاكانرواتقر(انالى:!شى

ممكنا،ليس.للمهخطهما؟حرلهايقراوهواليه*ستماعفيوالدنشص،-للفباعةالمجال!لمكئث1

ممونحبقعةتصورسمنينسجان،السببارةيقود!دهالهيعرر!سا"-كا-.!ؤزيم
2-.بررت!ذيرالعتيالث!كا

قصما؟وقصةابئتنايستلكللنسالمأناتدوون1استطيعلااننى-
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."بابا"مجاورةفرفةفي!بطلاتهمنجديدةبطلةرائدةفشكونوائن...عديدة

مطمئنة:بلثجة(اجابتفقد(لمرةهذ.اماكيف:(نجنسمتماسرعانولكنني،يرفاجئنيبضيقواحسست

."ومامابابا"الشعورهذاابرزجملتثم؟طفلتيمنبالغرةاشعرانلنفسمياسمح

-.غامرةفرحةقليلبعدلهاسيجلبالذيذلكتنسىتكنلمانهالمانني.قصصهبطلاتمنبطلةنفسيانااكونبانطامعةكنتباني

فيمسرعاوكان..البعيدمنيلوعانقبلاخرىدقائقوانقضتامدىيلهمهانبدلاحبناانمنيقينعلىكنتولكني.ذلكفياساله

هلىتقفزرائدةواخذت.مربعةو؟خرى.طويلةعلبةوبيد.سبره.يحياهاوعاطفةيعيشهشعورلانهقصصهروائع

.،والبارودءالبرنيطهجاب.باباياعينيياعينييا":تقولوهي(لمقعد.الاشارةيعطيناانمنهننتظرللمرورشرطيامامتوقفناقدوكنا

عىيفتروهوافطسفبداعليهانفهوالصقالزجاجمنقترب5:وسالتالشباكمنر(ئدةفاطلت

فتماتعالعوبدأت(لطويلهالعلبةمنهخطفتالبابفتحوحين.اسنانهيهودكيعسكرجمههوهل،بابا-

بر:يقولوهوالاخرىالعلبةواعطالي.لبنانيعسييهذا.بابايالا.فاجابها

."تكونكيفلنرىاياهاالبسيها"-:باسماوسالنيسالمالىوالتفت

حتىافعلكدتوما،راسهاعلى،القبعةاضعوائالحظةوهدأت؟الصورةهذهاتذكرين-

سالم:صاجالصعفاحدىفياياممنذاليهاننظركناصورةفورهوتذكرت

6لعة"ر-"بعضمعيتدربوقالاسر"ئيليينالجنودمنفرقةتمثل،وهيالفرنسية

اللصة.كلكفيكاهلتممااجملقبلمنر(يتها(نيايضاانااذكرولاتتطلعوراحتبيننارا"لدةقفزتكيفندرولمالاسرائيلياتهـلمجندات

تتطيوجعلتالبارودةوأخرجتالطويلةالعلبةفتحتقدوكانتانهم":سالمفاجابها"؟هيؤلاءهممن":سألتثبملا.الصورةالى

قألتثثمواعجاببد!شةاليهاسالمفتردد"؟يفعلونوماذا":ر(ئدةوقالت."بابايايهودعسار

."باسمبارودةمناحلى(نها"-".يقتلونباباياانهم":قالثمالملائمالجوابيجدلمكانهلحظة.

فثض(لمحروادارقدساابموكان.جانبي؟لىواجلشنهافضحكتيقتلونومن":سالتهأمالخو!منبريقوداخلهمارائدةعينافلاسمعت

:تسالقليلبعدوسمعناها،السيارةكا.كتالسرالىهذاعلىالاجابةانوادركتسالمفصمت؟"بابايا

"؟الي!ودبهااقتلاناثدرهلبا؟"-الاولاديقتلون"لرائههفقلت.السابقةالاجابةمنعليهاشق

مىويلتفت،يوقفهاثماليمينالىبالسيارةفجأةيميلسالمورايتسممتهاولكني.الجو؟باحسنتكنتاناررولم".ماماياالصغار

:ويقولالي!فيضمهارائدغ:سالملقال"؟وساميباسميقتلونيعني":تما"للةانيتتموجه

!دربن..بابا؟ئعم-فتتعلقتسادعبهاوفوجئنا"نانااختكيقتلواانويمكن،يابانعم"

وقبلبةكيلاليفيكسريبرعشةنهشلألهفي؟حهـمس!تصمتبينناوساد.ئانا"اختيحرام.لا.،ماماياالاباهـ:شبهبصوتتقولوهيبذراعي

يرثيلتفتانغيرمنيقولصوتهسمعت،صلىيدمنالسيارةتنطلق(نالثعلبقصةعليهافقصالذكرةهذهعنهايبعدانذلكعندسالموادتأى

..."جديدةبطلةسمكون"-تنفجررائدةيرىوهوفبطةفيمتلىءمنهماكلثوويمثلوهووالغراب

ررابطالمنجديدةل!ةستكونانهايقصدكان(نادريولست.سرورهافرظمنبيديهاوتصفقضاحكة

تاريخنا.ابطالمقجديدةبطلةسعكونائهااموهيرائدوضحكتالسيارةفائطلقت*شارةالمرورشرطيو؟هطى

صدرهاالىالبارودةمحتضنة،نفسهاعلىانطوتقد"رائدةوكانت":تقول

*ئتصاربريقكاناللتينعينيهاعلىيهوميلىاقدالنعاسانولا!نا،،.راسهعلىالحلوءالبرئيطهعلىعينيا"-

لىا.1تلحظقبلث"مايمثعوالطما.لينة.وساءلتها؟لسخريةبعضلهجتهافياناليفخيل

(!ريسعمطرجيعائللا؟مثلهابرئيطةلكنشتريانتريدينهل-

ا+-وكئا.هز(تبضعبر؟سهاتهزوهيواجابتبالبهجةوجههافاشرلى

.السيارةفيهيرممنانسا)ماستطاعمكانابلغناقد

!طو؟ن!ألأنبصامتحتىخطوفيلخطوكادماومنه.الطريقالىترجللم

..منيضضور؟يته".مممانوباروده..برئيطه،بابابأبا":ر؟ئدة

سارتربولضجان:كجزئرفيعارئا!(لطفلةور!مت"عفريتةيا":يقولكانمابسبأبتهلهيهزوهوبعيد

يةبحيوعينيهأكانتلاطمعانومحن.افطس؟نفهافبدا(لباببزجاجوجههاتلصق

اليغدهنريالجلاثونأحتىواخرىفترةبيناليهايلتفتوهوبنظراتهاتتابعهو!ت.غريبة

و؟حاطتئي(ليئظرت؟ختفىوحين.المأرةباحدلحظةذاتيصطدمكاد

ادرسىولممهيلطيدةترجمةكانتاوفرحةكلالتكلماشانهاهذ؟كان.تقبلنيواخذتبلراعيها

:(لممهودسز(نياللحظةتلكفيوسالتا.يفرحهاشيئاتنتظو

*رابدار.ماماامبابا.حمركحبينمن-

وكعيرا.ماماموجوداابوهايكونلاحينثجيبنيانعادتهامنوكان

ائا-وكونالسؤ(لهذامثلعليهايطرححينلسالمتقولسمفنهاما
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كط!ي!5!حيحكي!.
قمري!ما
لثجريعانقعد

ثمريلييولدحتى

مريصبحعمرفي..غيركمن

وتمرتبدولاأماميدمتما

واجرىعد

.نجريوورأءك

ري!ىرلا

ف-فيالراءيلست..قمري؟عد

نيشطدلوا

عيض،تتشهلهاانمناكبرؤءدلنتنا

***
روعلمطالقلبتوهتانفيهاانالسأتود

-الاحزاناتمسحح!عكإتمنعامانوموإمرحتىقا7صيير،.صار!دئن!يره1ه الحدرأن

المغربحزنقلبيفيرحمكا

اتعب..أجريخلفكتجلنيئلا(لىالمصريةاغنياتيفيتنبهمناول(لى"

أحرىأتمشانابهنت"ولئنحزنيسببالذيهوشالوميتغيابان

"منصورانيسالى..راعهها

تمريياوخلفكالحبخلف
*صي*

سريريعندأصحاريتجمعبالامس

قلبيفيألا1جلسوما

جسصيمنلاكثريتسعلابيتي

الميفانسىانس!اكأنقالوا

كالموتقويلحب1فلأن..

اوتاضدحبتعويذةجعلتككنت

!؟أنساهترىكيف

روعمري،معهأناعجنتكنتولقد

طيبوئي
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5!ىأليعيىحمهه!5!ع
ورنبرص!صولكسارشياهـوركأتانصدراليارىدصت!"أنأسل-اروطصالضعرونضرلىت5

4فه-
يفكوبال!با!صعوكلهصاولىجقىإكبهو!العمس--ق"حالشهوواًءامنا"نب

ءأ

الاعينتكامنع-بطفيكأانفحاهترمط.ء:فه
كأ!إورىصقساصصل،!11كنتأنئم..ة
.3*..1،ححهحى!8.1 لموتصورىو5

سحمحااصر!...كا

ص:!!حياةكلمئاقوىبل" لعب،ؤرشه!ء!ث!حخما
للف،هـاعشكأصكعحتى..!-؟

لمغبحط!واوش!ش،عينايزعبتفلكمال!دمنبا)تفاحؤأز!--سإ

حبيبالعيتاتزفى!جدحىشعسسهديلةطاحموصنأززوذزي!شى.-أىاأءود!!!!الصصت!عه!-ي

أغنىبنمورح!تلعينىرللنوفارتدبالاخضرثلملجمكإكا؟اؤثضن%9-عحهـحمشالااكل"ءلثهـ-ل!سفع8
..اب..جي.ه

أء!ذوباسممكأرت،ح!كلدتي!ؤ-!فيعررا..هزالأعلحإطأ

ت---دايكللىأطى.وراحيد!تماجراحالقلبؤفي-ءتوأتتافيكوأفكو..لخيالىؤ)جىأسلبم

هـ،الم!نض4ضتؤورأررصيأجعا!واأروحم-إوجهأىاواًطل

ردومكانل،حهصلالمحط

...تطممئننىالصمدر!وفوجمكلببصلمكلأ-ورطض-رو!ستوكأ)-ياز،مكضتأن

9!الث-وو!لألض-وقحييبيوايىك-

رومكالقلبازعبتتتوكنيأنأنكازفىإا!مد،سىأيتدفىءواىاك

ؤنخل!ادور)جازصاءدلي،ز!لارزحؤزا)قد!ىأ?إيإىادواءش

جتاقكالىجا-تازتمنلا11لا

..صقيعاهـ-درقيلي:هتر:ونحنساصد)1/رىة=بم:ب؟:ء"ؤ؟هـ؟صكادمفور،

سصرروا!وقداد،سا!-!خىبه،غنف(11

ر،أحوتقلبكفيالءإرما-!ا-يأ/سكتود؟أ:ثووفيأ؟إ*ت!كل-!والاؤي

تأأء-هـنجدأريصشدقلبيوءلىه-صبالعأنا-ترركمادصت!،إإ(أا-----لطإارإقبستى.ءص!ئيوتظل

!مرهمدينتناقلبفيألوو(بأفيااهـ-إءتااأدسلمثإؤ؟ءربرفاور!تاور،!

مرهزرفمااللملةفشعال111
....بالتفاحوانعشمي1/1

أأا

غلشنىقكد!عيونكالمرهألاحزانملقا-كما!وتذاكاذ/!ء.،..!
...-....إ(ارا.س-ب?لمورو،-ل!تصندص

الود.ر،نديالرايهماوا-ت..فتعال%أ!زفصيئوياسسودجدأراآ"!ير

ع!!انتنت!ما،!اأىمناكرفمدلنتناأاالجاهـءصناالىصو.تإ،أأأادلحرؤىيدىا)-دم!أول.. ......ر0.301..!.العيئ

علىنادلتاذا()،1

"-و(ناجشوبأورلاجنإلأ.(أئمأمط.نترريمتفيلاءإشكمائومدبسنش:،

عيشىفمطحبفرحةوددتلجح(كالهاويةعاسيةأكيرةا؟أ/.--لمثفكر! ....ل!

ل!نحوىلتخطىصوتكسترى!لا.لأ).ء.
..-!أ؟عملي،فيالطال!أ-رجطاويراري صعىأصكت111

الا-لطجبمال000.03)إ/

زضش--دأرباعندليرعزف!ءلمىأ%اؤ-رزرأق؟وأطهـؤ-،اا!ر!-جتألف

أمانبكليديكبينأجثووترأني...إ/أ

....)ص!-!ور3!دلىدر!دوأكأ-هـذافل،-بأإأيوماأجرئيمفى

عييدىحبصرحهوستلمح......الاأ

عفيمتمسمحذالحلويدكدا!حتص!رءروحةالقابوجمماقىضت.عدتؤإذاأ%أزيلمسجرحى..ضرليوزك!

!إالاحزاتأورخشوروبمندبل1%!.!عيوتنكلأكلوأ

ووا!دا!ئعمبمجا!دإ!ونشيدقلبيفيء:همرإ--لء!اكللم!ص/"!ضهر!اصهـ!يخشوو-!!إ،!م9!اقول

ه

يم33-حم!بهحع!محيعو؟سص!عج!صشممع!بم
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حعهح!هحرز55555555555كاث!555
قصيدةفيرايان

الدكتورلقصيدقدرالتيناشهرهذاتلقينا3

ا،النامنهرحلتهفيلسنهدبادحدخليهلشور!،،،ر!
فسمحاالكلمتينهاتينررحراررأيناو!د

هح!!5ه55هـه55555555ححرر55!حىحيهع-

منعهقطرةكلحمدتوقد،بفورانهالنبعهناءةماودكن.الكائناتالاولالراي

المتدفق.النبعاضدودمننازفجفافظلفالمعلواميلبقلم

يقوللنالعمر
والخلقالثقافةعنصرالىجمعتقصيدةالثامن!رصتهفيالسهدباد

سنن.منلبتيا
...لترفدوجمعمعوفةمحصلهبمبماالثقافةف"تلاشستاصرعئصرا(لفنبم

تشادناقصةنعمة:؟لخفةالقصيدةخيطمنخبوطاوليظهرهنا
؟لح!.(لكمالالىاكوقوجهةقيالكلواداالابدإع

انساكنفاء.بلاثمبمرمحرحلمةا،بعلااثمة1نعمهلشدممتلعهلخلاصعةلمكن!نرعلىلقدنغاهعأمجالقننانهذلك،؟لنها،،تنهايةالافيةرسو"ؤيالمندباديبلغ

.رر....الموحدةالضرورةحكمتحتوقعوراليهابسعىلتي1الفايةاتكمال

ر؟دا-الموحدالح!ومضة-الاثموعبمو،الروحاكتفاء-اللاواعي
...و!يالوسيلةقدالدائبسببهفيوانه.الكونمتئاقضاتبينمنللذات

*وا!بمابلاثمونعمهحئفأطريقتمنلا،الد؟خليالبرءطريقءنالمؤلفةبالفاية.نصا"الضيالصلمية

فانفضهـرت،العيشلاطايصتضحفوحداداره(لىالسندلادرأىمتحس!ور،الوجودفيفاعلانهالسنديادةبسوما.العجيبالمقدر

....،كلحيينادافامحت،الاولمنبعهاالىعودصفاهااننيالغر/بزةبفعل

عنهصاويخلع،يدءيتقراهاالرواقرسومالىور(ح،اللذةعلىنفسمه

الضاها)قهرسوىمنبعهاالىالدنسةال!اتء!دهوما.فر!دنارالا

منمماحكةاللن!0عيبمدجد!دةكشوففيالابطالفينطلق.الخدردثاد

(لعهحر،وبزومحونحولهمالرع!يتعثونسدومفيالش!رمنالاحياء.عروقهافي"الملغوم((خقنا!د!م))وتنقيةخلاياهافي((والسموم

....بهليعبرأختارهالذيالسندبادخبربذكرقصبهـتهالشاعديستهـلى

وعلى.الحقوثورةاللهغض!مناكلملار؟وسهمعلىمحقدتؤدالنار
..وديفعلوكما"سام"فيادملبكيصلاحقبلهاختاركما،هـنسانهعن

يتعاطىراضأ؟لبعلهيكلفياهن3انتصب،(لمالحةالارصمنفترلصض"الطوفان"قصي!دةفي"عمانوئي!))اختارعمدماقرنم!ذفيني

المغتصبة.الزهرةبعبيرالمضمخةالخمرةفيرشفالمنتصرباشراقةالالم
نفسه.

المقمدقبحفيالمرالثمرالىيتطاولا!ربم!وقف،سحيقسدابوفيتبحرالداريذكراشه.السبعرحلاتهخلالمفامر؟تهالسندبادويير

الولسيلة.لشاعة
.وهذايحملهبماايامهلماضييتنرانيشألمانهذلك،مستقربكيانمعه

فيوتوريم!،الضرمالئفسفيتبعثلجدار1ذالررسومراحت.القصيدةفيعمدةعلتهاعلىهناالدارذكر.وفجورتبذلمناولضي

.الموتحتىالحبفيوحلقررالكلواذ(مالشهوةالذاتالمجددوالحاضر،والدين،الاخلاقمنيسخرالذياللاهيالوجهانها

.الرسومهذءمنيهف.الالم(حضانفيالناميالعثىنمطعا!تنصهضالقوىفهذه

.والسمومبالغازمثقلسيليرشحغورنبرروانظاهرةحيويةالجديدالبيتعلىنسبغانلنايئتىكان

الاشفيالحيةتمتصهاحجمنالو،نبيلةلغايةالشتاتيلمارضهعلىبناءونشوءالثنقع

الغجرعئصرمندمهعافيوما.الملوثةبالدارالممثلة،السندباد.لحياةالتابىبخيالجوهرذكرعن

يدءوحىالاعمىوالنمرينهضبماوىنفسهيمني"لرماد1ذ!ر"فيالقصيدةصاحبكان

الذكر.غيرةفيبيت!ومن،مخربفندقمن،لعيندهليز/من،موحلشارعمنبه

فيسرجما.مبرمااتحادا،بالبشرالاسياءتضحدالمشتعلةالمدينةتلكفيالتجربةلان،قبلذيمنوثوقااكمرالانانه.المياهفجرفتهثلمتداع

؟لكلويفنى،الاسودالحجرفيالوجهماءويذوب،النارعرو!في(لدمالبسارجاةالسشدبادنقللقد.المرةهذهايجايباشكلالبستقد

هلىهنتيجة،بشىءشعورولالشيءتلدقهنالكيعدلمحتىالكلفيعلىبعدفيماقضاءهليبررع!!همسضهلفيدارهالىوال!لبز

.وتنوبملالصهربقدر،تفرقةعلىلالؤلفالتياللحمةرسوممتحفكانتوانفالدار.اللذةورفا!،الخلقي؟لتعسف

الطفلبغريزة1متاثر،المستعرةالديمومةهذءفيالسئدبلايرتمي.البناءبمف!ومهادارالانزال"سادية"

نحيرهلىبلاغواءعليم،الثمارقطففيبارع؟نه.النوعيممقلهافي.المرأةمنشعبهوموقفموقفهلنافيبين.الرمزالىالثماعريعمد

.والطلاءالتمويهسرارفيممعن،تبذلحتى،لمغرد1العزفالىفيميل.الجماءةلتجربةيت!نكبانلايلبثثم

بالحريرالشفا.اغلفظلممنمعرةنفسهداخلت،الخطصئةوهدةمنالخلاصلامسراذا

لا(لرهيغة(لخناجربطانةفالحب.الدمرتصرممنحسرةبنلابيبهعلقتقدخلاصةواذا.(لوجود

الحرير.لحية،لحلوكيفنغمرتنتفضالعيشووغوة،الضميرفيويهدر،الجفافيمتصطاهر
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للمسدبأدعرضتر؟؟تبعتهاالمعجزةالابلالةهفه.الجد/بىللوافدبابهالانه،مرااخصابااحصبتالسضهـبادؤجمها.نردىافيالمرحلةهذه

المسيصورهافيمكتملة،(لكلممنم!ردةازها.حالا.نهاصلىفيالوعيبفعللا،الاثماخقبارالىالبدءيوالمملالمحاكاةبفعلهاانطلقى

للرمز.المصاحثةالاصواتبهاارونلطتىفانت!الاكملالاختيارءنالسندبادغفللقد.الحبلمنتكلةالصحيح

عنفيصحفرووجهـ،دلهنداءالرفيياحومةمنالسمندبادالىيتناهىو،متلا.لداتكلن-نستةب!4بماالواحدةاللدةوعذبته.غارورمجونالى

الجلألعالطبيفلاسهقبالالنفسويهيىء،وناره،وخمرته،وملحه،خبزهيطعمهااببقور/بئامامهوواذا.الفجوراوصاب"نالبرءلامىكلمااثما

الجديد.الزاد(لى.ذاتسه

الصوتهذالملحبدعىوةهل....الاز!وعىفيالروحاثنفاء

الشمسفي/بمسءالذيوالطيفدارهالىفقام.ويبكتهيثورضميرهصوتعلىالسشدباداستفاق

جسديمنواءترفتجسدهنا(لفعلردة.اكاذبةاالنفوسومودات،الىرفاقرجسىمنإطهرها

ونار،خمرة،وملحاخبزاالاورلمالسندبادوعىلقد.ذاتهال!كلمصدرمنلانهاالمفعلمناقوى

اننذنالى.علىوحديالىارتدتااءسمترهىلامستافياالثسهـوةانواذركالمحياةبغريزة

يعرضئمالذيالكيانيالفراغهذامنعثه،الحبالىصاحثئاتحرق.دقعا.نهاباخرورء،ثرةزقيضها

.غيرالاولالجحبميلملاءالاءنرنكال)بئوققسوتهؤيفىلملانتظار.قبلمنلهزفصههرمعضهـماصدرهؤكطالهمالعالقخلاءمةئدر،دالسيجللم

فيلطيف1تغريبيطلفلم.هذه؟لتار"ححالةءاىقغستالر؟ياانافنياللامعقولةالاسب(بمعرفةالىلى*ثوقهوذلك،جديدكلنليهتنيها

اهـ!"المدر!يو!رى.الكبراءسمتفيللوازبأمضثل!لإى،المضاهةالشبر!ذاصادقانسانيلالحاحروحلصةارر-تصابةوىنهـا،!وتقتر!ن

.يئتظرهيهانتعلكأمنفهو.الرفضعلىالسندبارقدرةظورلاتوادثىالمعكو!

عليهـلمواشنط،البهرالىمالت!!ؤوجدها،دأنهالى(لسندباد-نطلعلهـصداا!جهمةومعاداةالخ!لصىالح!الىقيؤ"بينعراعفيالوجود

محجرنمضوندصيلنهاآةرورفيالحسبرفدجانبالىفتصدى.العهر.غأرلمتهجميلؤيالتوق

الحيثمى.مجردوجهفيالب،ةد!حةتص!هحيهالظولكن!وقوأنكفاءة،رببى،والامطادءالصبصحوطلإتبة..

يقول!لحنا!ممردارياء*كرتؤلممادا

!سنينمنلميتباوالغبابالص!تاختذقتلماذا

ولامحد!يص!ي!لء.بوارمالحكلسص!راء

وقفى،جمودهعنالسؤالاخرج،في"الازساقالىالسندباراحتطم
ليهرحممع!...سسيحى.

.بتفاءلسؤالكل.مستسرةحقائقالىتطالعلفسهفيولدهاكطتةمحلى

قبةوتحياتلتم"ئمفيهابمارتنهافالهـار.والتشييدالهدممعجزةاطم

!أغلارنئنرهـلمرنارأاالدمغاتمسحالذييكنلم.خألنانيسانيبفعلى"الربيعؤيخضداء
يلجبهالانتقامملكذفه.اثهالجذةملاممةمنملكاالم!ندبادعنصدروالرسوم

اللذةالمعطئعة،بحيوطالمغلفةالاة2؟استاتويهـننك،بابية!اهيمءاىؤيثور

اؤريقيةجئوبفياللاعذفقصة-االبريئ!.الحلوةلقدومتئظرغلىصأحبهاو/ميجدرهـ،من؟ررأرقنمرع

البعلبكيمنيرالاستاذترجمةغانديم!للههاتمااهـربملاكاراد!بلن

اخضر؟وجموابكراخمرةالقى

الخورجمورؤيقللاستاذشعروالدمالزدبق-2!السعا!فىلمول!-!ريفب

الجراحلعللا،لا....

حسفىطهالدكنورترجمةلفولترشرقيةقصةالقدرس3
لريساحواالموجوح!،البحرلعله

والاجتماءالتاريخفيواحاديثاراءس؟والمقيعالبيفأءالمغبوبةلعلهـا

الحصريساطعللاستاذألارضلعرووعروقيشسدا

در!!ا(لابيص(لكدننكان

تويذببمعئدالحضاريلتاريخ1س05الربيعيختمرتحنرء.

حوريممحستاذ.ظاهرتبابنعلىمذهاهوحضارةربيشانالسئدبادعلىكتبلقد

الخمسةالمذ(هبعلىالفقه-6هنالاسالىموضمعفيظلتانهـا.السلفعنبالتو؟تراخدوو"حضارة

مغئيةجوادمحمد(لشيغللالشاذضبمالمحيالؤهىلةالقوىولادةذأتهفيشهدحتى،ومعتقدهتفكيره

فبملتغيرالفعلمئطقألىالانفعالمنطقمننفسهواقنقلت.وتهدم

العثماذنهوالدوللأالعربيةالبلادس7الذيو(لسلوكالتفكيرنمطءلىولمالتابىولننقضيالحضاريخطهامجرى

الحصريساطعللاسنناذ."الننبعية"الحضاهةءليهافرضمه

الموحسدالحبومضة

فاشرع.(وضارهامنصغاهاانكعددارهوملاأنالسندلأدعلىكان
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بر!،ارثاثمرة!جمر،و"م!اىللزط!تجاور!،فيالافممانيةكأالا!ضهدها!مصولىلهه!و،اساضحط

.الم!و/*،"الات!،ءعابمة!هـق!،فيونبزبا!وافعتهرأاقي،الحقيقيهال!لطووالي!نبوعاللآحرمزب

واللمسالعينيقينر؟يا.رقوللنالعمر

الرو؟ةبهيحدوحيراوليستسنيئمنليت/4

)-ةا-عتؤو،بىخم،رهؤبلهوتراءى،جبوداخاقاصاحبناعاينلقدوانهاخصوصا.!زمامرالبريئةبالحلوةاهـئدبادا!يرورالانعاى

اهـنوبوبا،تعورماسيحبالتواذا.الاثمحد!ودويرهصح،لعاهر1الطين."الوطيئةلاقبية1"فيالحبمحضهاالتيالمر(ةنميضبنظرهتمثل

-ىعل/جنوشاعرالجدبدفالعائد.الامسعفنمنيبرأوباليومتنجلي،الزنبقمنالزنبقمجاجةا)ىاقربوطهر!لما،اشبهالنورلي،ولفهبي

.إرعزصء"رونرفي*ة.!ااناميمةا-سصكأاويتعهـد،بلادهؤيا!خضر.وتصونذفىهعلىد(ئمةتجربة!نها،ابةالمرالتحربةقيايةمنواصلى

اد-عىت.يص!هاولا،لايعيهافهو.الص-عرحلاتهءنالانلاتسلهالمكونيى"الاطازفنحوهاوسرت،ة9المرهدهشكلؤيالخلأيظتمجيمد

رر-*ي(لمغامرةتص،نفسهدخلةفيا!غاينهاتباعلمرحلةرحلاتهجميع،الع،ؤجمةوللبيدر،الدافئةللتربةبعد!امكانفلا.وتجرم!جانفي

ووده.الق*متبدبرلىبضرورةضاعالاؤتبعد،ا(ولدةالخاطرة!قتئاءعدائباولمغير!-،31؟ماءلنفهافهـي.طاقيالمستوللنكهة،يرضةالمزولل-صمرة

،ب-،رارةىللاؤت--د،صدوثهافتلاءا!شيالىتفطنيالنرالخ،طرة.نداةفواضلالسئدباددصلةعاىمنهؤيوشحالتربالعطإءتمور،كفاء

الهصجيح..نواردهافيا!حداثسبجةمضجاوولةوارتورتاليومشبعت.ركفيضي

(لمور)وؤ!ا!رايئهالبر؟ا-لوة

***امحطتكلماوزدريتعطي

"ثماليالرأي،الجرارؤئيالخمرتفور

ءطار-"رؤ-فرقا!صسة4جر،ثقىبر

الشعرتمثلعلىالاخيرةالشواتخىالعررطالشعراءبعضدأببربرمهصر/صة

اذء93بب!احفوالعبرقها.نزواو،وتثقيفهاالفكرةزحقيدفيخارجيبصصكلالخمرتزبد.غفتيهافي

الىجمم!،لروننوععلىالشعرذلكا!!رلذلك.الث!نيوالكدالمعاني.الفرارفىالضمروتصحؤو

"بهزةء!او،والقافيةالورنبجلجةالنفسفيهتطربالذيالحسيالنهادخر1عناالصمبحر!ر(ىلن

قيهـتظح!ط9و!وا)"وولىبالقهصريةالذهنوبعوي،بىعرية1بالصورالعيناواقعادركالى،البيانريخطهاكمالمنؤجأةالصررتلرؤ،/(1ولكن

،ءيىالاشظا!ربررتقيرتهـتفياتيالوصفةمنضربالشمعرذللىعلى،وعتمةجفاقجديدمنالبئروفورت،اءخلألهاالدارالىف!اد.(لمزري

ارءثاش!!"ازواعوسازر4التشاببوحدودالمنطقحدقةفيالشصوء!و.قا!للةوصهشةمذالخ!صعاىص!فالئ!ىوفي،الهاذإ(اطبفوسحب

ذاتبينتو"داتيالحاولية1تلكدونمن،نقلا(لوجودتنقلالتيوصثشيفيتعثرعرؤت،،الىتمصى

صافصبيور-11كلنكجدارعامة(لقصيدةلبثتوهكذا.و؟لوجودالشاعروهـءي

بالغراقي،فتد!نةر،والتشبيهلاستعارة1واصباعالمعانيف!تمتزجعتق!ورى

الاز--،فرو!ءحفببهـ"لشهدقلمالكننا،بالهدويق"وباوتعقيدوتحلمبلاالسهسادلياليمدى

وتنازعه.وصجرهقلقه،سورةاسودد)-فمثلؤلبيدقات

عي1الواا"غكرعنيصدرانا:ثروا(لشعرلبثن1دلكءن،أدىوؤإد.السموادتز.إد،الصمتتحالر

ورضزع/نطلقالذيالذ!ولعنوليسظ،بالاشي(ءويت!الرسيصدفىالذياتث-،دكثافتهافيزاد،ر؟اهفيالسنديإدعرضتالتيالنعمة

والحلةالصورةدبتعقيالا،الاحرعناحدهمايختلفيكدولم.منهافيلامسدرء،المحبوبشبحماتزا،لسرعانولكن.و.نلاحقهاالصور

الوجودومنالرسالةصدقالنبوةمنفه،جد/ىامخاضاالمحبدخيا"

**مم!**!ا*كليممد!ىءكلي!ه!*كلىكلي****مي**-*ة*ت*كليء".ثوقووار-د.أثنؤننح فىمكقملةولعمةروير(

اردساشأدسةوليسد،المعتمةالد(رالى،الارضيالجحيمالىااعودةهل،ولعد

لادابدار-1ممشووادطمن--بر"ص!رمالكبر،وءارالالىزهفادءصدبادممكلندولفيها.زردىنفسية

دكسىصهنتيجةانهاام،كعددهاليةعلىسص؟كرلممسبوهةظا!معاداه

؟اشتياقهـ*والمحبين

شعكلرمحمدللدكتور؟لحديثادبنافيجديدة!قايالاحاسقجاوزافقطلمجس،المبروروالحبا!كتفاءءدمانالظناغلب

الئقالثىألرحاءالمصريةالثقافةازمةلىنفسىفىولدالمزدوجهذا.النضعور..علهالزمندورانمنا!نسان -لمأساهلجسمدابل،بالروالىلصيىار"ردبهلجوبر،"ديهو،محارص

استحمعتقدالاخير؟طلافهافىانها.سهخلاء1وكبرأرتدادةالصندبراد

صبحيالدفيلمحعيوانس!ثاشاكلاقبانينزآرالصغرىبأحاسيسهالفردالانسانوجعلت،الراضراجننوتغنعماالاتي

الشخصية!!هصمنمنويروح،ا!كملالانسانذاتفيتجاربهيرمسب

!ثي*!!"!**!"*ت*-دا-كللا*4حسي.الخطيئةدمغةمناغتمسلقدجيلأعجيبتفماؤني(جتهادفييبني
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كئاعبلىوجههواتندروجهانالا.ا!خارقةباجوائهاتؤنسهمالتي،والالىمتغرابالدهشةتأثرالشعربذلكنلإأترلبثنا!قدلهذا.ا!:يانية

وس،مهوقلقهصارالانتصبرةإإى،وحقيقتهجووورهفي؟رمر-،خارجيقالش!ر.الض،لدةالؤميةلاثار1تولدهاإتميا؟لنشوةشعرناقامالكنظ

به.بشعرشيءءنلتفتينتد1ؤ!ط4تمزؤعنفضلاالوجودومننفسهمنالشغوفةالعين.نغويوالتيالخاصالجمالذاتللصورناليقلمجمسط

لذلكملاحقةسوىليستالدائمة-رحلاته-3.ويلتقيه5يبصراندونوالمشاهدالصاعقةالانفعالاتالمىتميلالتيالمثقفةغيرالنفسان،بالا!وان

حفى،ءإب"ثرانت"برنجوهملاالذيالسرابلذلكاو،المجهولبعضينفكلاالتيالمنكرةالاباحيةتلكءنيضنرلمفا.بحماوهو،ال!ريربة

منه.املتانهيتحققاكجريةتلكهوالشعروانما.اراهقيناعصببها/نجرونأ!تعراء

أفادتلالهاالرحلاتسازر"ناخصسبالثا"كةالرحةهذهبدتولقدالمصبرذلكاكان،وبقائهالمصيرهاالئفستئازعمنتتولدا!تيأ!راغمة

رداولفد.اليهـااوفىالىلإكطئب4النهاالتتي!كأتمثلوهي،جميعامنهاالىالوصولفيوراؤياكلامصو؟ام،العي!ىلقمقىزلمحصيلؤب!لمدر،

وو*،،ادار،ا.نةسهفيدارهيحهـا!.ربزللماوهو!راقبهاالسندباداك-يالرألاتؤلمدوليد!والش!رانرعنيودلك.إكبر!إاتحورءفة

وا،3!،عراؤماة،بماؤمتلاز(،.نفسيمصنىدات،السندبادكرح!قي،الوجداندخؤا،0،ثءورانفعهظلمةؤيروضيثلآ?"رغما؟إرءلم"د.ر"-قي

يرء"س!ه!الاذلمه.ت!،.برضخلىانيصعبالإياا!*ور!!ديةالقلقةدانهبالاحرىكعوالح!الشعر!لمنلهذا.الشائعا!كلاديواوكهفيبه!لأز*صانكبللأ

وزهنتل.تؤكيراوارادةدونوالمجتمعالبيضةمنايقينواالكةررجناكوتردلكاي،الو!وديال!!بؤلقيرتواهـ،ن؟افى-ي

أكطاهـبعرحلافهءنار\،هـللتحدثوؤدالشاعرنرىاننعتمولاقيكصصوماوا؟وتاةالحيبين،وا)تورةارمحفلءدبين،الؤضببلةأررذداةبين

ا!خاءففىالاوواحالىيرءؤانا!ف.،بئواالشيطمان(لغولعلىميهاالتصر.تةتش!د.(لكونجدارا"اموأنسراقويرةاسروئش،طث15بين

إووون3م"!رو"هارورالافتاظ.فىح!اتياا!ا!مةواركلضورات،المنكرةا)طريفكأوالصورللمعانيزخرقةفيهاالشسعركاناإتك!الموحلةللك

لهانؤكيءتانهوتو!مولعحتدفنولقد.الكوىاسرارلاءننتنا!الاسطورلمقى.
..و،م!دروو،وتمزبرقهاصاساتهافيهتصعكساللأنس!انيةنتريركا1ءحبحوالمضرررة

الرذ.)جاثت!ررءنا?تالمع!ارة؟نالا،المط!قةالكونمغارةرونناقدة.....

....وءايتها*ءهالحبمجهـ؟،،لمحي

ودونالثيءذلكعئور"تضطبيرحمايتهعهـانهولبثعليهاطاقتالىشي

ويعيه:يردركهانبةلقصيربرملىالذيهو،الشعر!رسانةالجديد؟لتفهم!تاولحل

محتءسيوم-والنجارهالوصء،نذكمةمن-كنزتهوماارر:عرحلاؤياقي؟لذشوة!قفهي.خاعةقيمة"الثامنةرحلتهوياتدبار

و!بربت-المغادةفيالتقذاكثم،دفني....-وا!ضيطانالغولانلاشك.المعاصالعربيلادب1ؤبالوجوديالشعراتجاهايهااوفى

أءخ!كقازلو!م-العبارهلهنعياولءتمت-عادةعنيوونيررواوالارراطيراكوادرعلىات!بادترصافهم!بيق!هصونالتهرأءبعض!

اعيهولأددياحسه-خلفهوامضي

،ز-،كا"ؤيغامصنةكظلالبهايشعر،اإخترةرلك،ور،لبمبرحمالنتاعرق

ار--ب:دبادقنوهكذا.بوضوحوبرحدهادهاويرجىيعيهاانبربجزلكنه

يرعاني،واول:-ظاتبرةزورقفييجذفلمبثالثامنةرحلتهمىتهلفي!رراب4ردمئشولهاتمن

ويرتمفىيزولي!تمانلالكئه،نفسيةلحطةفييخطفكالسرابشعورا

المرهولوراءالدا"،4ن!عهانلا1هـهإقينرويعصكهانالشاعريحاولعندءاووليفئاردو؟ويئ

والفقرالخسارةالىيسولمحه3،نويرصقرضلهإبشطفبرحماالذي

ا*د/مةادالم"ء!.،*كأإىن1اي،دارهيةرغانلهونوهم.ش؟!مريمكئيةئكلزينة

ءرجم!اك!،ابرعودو؟"ا!ما7لىوو،ق،اصلاعهوسائروانانيتهاطماعهوءن

فى4ذلي"وخويتخليهلعل،لتقالبد1والمطاءعتوههالمإ؟نياالنفسثثمن

له:ويسفرعلبهفيقبل،المجهول.لق.3بةقبانينزارقصائد

ود!اء"ورز!،ء-دياحصء"-!امهوامتطامضيازلوربم

!!رعبان!مبماخسارعشأالعريخافانساقاننيوادرىانساق.!ق.سأ.اءأس!!!ال-ي!الت

..أب"ولاعندياحسه-و.أدءيهتعويهمران-ءا"،دأربمماأتنب03.هتدتنفولة

!!ار?!خاو،إ!جض*ارة1رمزنعدو()ثار!ان،الثافيالمقطعفياء!

.مصيره:،،وتقبرث!هاثرتا!"نيالحاررممةالمراحلو.حملك،(،زصمان.لق01،لسامبا

يرخ-ءونا)ت.*ناكم،!وا،الع!س"رسمىوصايراالدارتلكرواقفؤء

..؟و*راوالخههـويو/فورونا!خصبلردفضون،الفاصنتىةاعراسهمل.ق25.لىأنت

ار*!ار-ع!راءالنظوةو،لحب،ة1ءيى(لنقمةيمتلىالذيالمعريوهـللك

كالاؤ*ىا!كا)!ذلمكؤي\(رأة.زاوتولمو،والمنكر-قوالفالقبحالا،فىىلا*دا!دار

الحبو"ءول،وأ!إورنةباإموة(لرجلىدحمتبينما،السموم.نمفت

العروقفيملونوممحتقندمالى4123ص.ب-بروت

-ا!ر!?ء--"!قيب!ددنحنالاوكي!حركه؟!فلكور"-رعضه

وشمهقة.مخةولةحنرجةصسسى---------
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بقوله.القديمالرواقيالمشاعرانكما،الكونلشملحتىلتسعالشامحردارفان،وهكذا

وانطبض-والسمومالغاؤاتدمهفيجرتطفلا-الرواقذاكبلوتيفنشيعدولم،جميعا(لانسانيةمصومصرهفيصبحنفسهرونينطلق

نحلي،اللومنرقه-العتاقوالصحابفيهوكنت-الرسومصدرهفيمن،العامةالانساليةالحقيقةخلالمنعنهايفتنتيبل،بذاتهحقيقتهعن

-((البنت!ردهوةو)1-((الخليفهعسل"منيجرعه-بالنفاقطعمهليسستالموثنيةانلهفيتحقق،(لمقررةالحضاريةوالقيمالتاريخخملال

الحريرلحيةلحلوتبم-الرهيفةالخناجربطانة-بالحريرالشفاهاغلفالبعلهيكلفيكاهنسوى

التنافقعلىفقظلايدلان"البنضيرفهوة"و"الخليفةعسل))انيهلل-العذارىفيال!طبلمريفتض-وبومفاجراافعوانايربي

تناشأتوقدالمعنىذلك.نفشي(سطورةءلىبل،الحديتفيوالتبطن.والكزومالارحاموتخصب-السكالىى

يفدمون،الصلفيالسمليرسونكاروا!يتبلاهـالخلفاءفيالزرونعبرالكهاننفوسفي"نتلمطكانتاك!الشهوةسوىليس،لافعوانوذلك

كانولقد0والوقيعةالغدرويضهرونالطعموحلاوةالمحديتحلاوةالاضحياتفرمزاليومإما.ووحشيةومنكرفحشمنا!اسهافيمابغل

في!حيونكانواكما،القدير!الرواقذلكفيورداقهيحياال!مطعرواستدرارالغيباشرضاءسبيلفيالسعببربهاوبنلظىتسفحكانتالتي

للاتر،بعضهمويدسوالتملقالمدبربمعسليتعاطون،الخليفةبلاطتنمولبثتماوالافكاروا.عاننالصرانلنا.ونجحققومهكدا.الخصب

.كانالديالواقعذلكنوضحانحاولةاومهما.والشروروالوقعيةبالغدراتحادأرهاتتحداتيالرموزخلالرونالشاعرنجربةوتتجصهـفي

(1ابىضحيروقهوةالخليفةمحسع!"اما.نعجزو،ننا،صحبهفي"يعا-بنترتلكاناوواحدةنفسيةلحظةفييتولدانانهمالنارغقررحتى،داخليا

التيالنفسيةالظلالمنحواليهمايتموجبكلالمعئىيجسمدانفانهماالكميرةالنثريةالاف!ارتجريددونالرمزبحلةللشاعرتتراءىالصور

والواعغتع.بهايتفهـرعندماونزولتنقرضوالتيمعاناة؟لشاعريعانيهافيالذءـولحالةعلىتبقىالر؟إاافيوالواقع.والتوضيحالتحد/ب

ارؤىة!اظلطبوقيصىررتالصافةالشعريةالتجربةانعلىبلواضحمعنىالعادكعلىكاللفطيكللاالرمزلان،الفنانتغس

هةال!د.لمالرواسبالتماعرنغسفيتنحلعندما،الرموزباحداق،الخاطربهاويئثرالوج!انبهـ،ي!شعرالتيالمعانيمنكثبيةظلال

هـوزالرص.الوجدانيةومضاعفا.نهاوثقاور"تأملاتهمنافهـال!اا!قيوةدالاصورةالقصيدةهذهفينشمهدلاونكاد،العقليرميهاانقبل

وهماتكونفيمااليهاويشيرعنهايعبروانهذاتهاتعيانقبلالفكرةاغارةحقيقةتمثلتقدالشاعرذاتفكان،الرمزخلالمنتفتقت

بعيد.منيتراءيانوضباباهذاتنابعولقد.واقعهماخللألمنذاتهاء!تعبروجمات،والتار/غ

دارهمعرتلحزعالشاعركانالاولى"!رحذفي:الثانيةالمرحلةفيمرحلةائرمرحلةتتطوراكبالكلية؟لتجربةخلالالىرمزي(لخط

انفكتماالمحباالنفاقافسولينوالضجرالحقدمعالعتيقوالرواقذلكعبربالحديثوالمر؟وغةاكفياقعنيبرنراهلذلك.القصيدة

تلك/ختثء!اشالمجهولذلكلهيسفرانيئتظرولبثنفسهفيتدب

الي!هترسللممالر؟ياانالا.السعادةسرابعلىيقبضاوالحقيقة

دارء،فيوالمقسوةوالعريالان!رادبوحشةيشعروظل،ورعورهابروقها

والعقم:والتفاهةالصمتمنوصحراء

نفي،غلىكلفي-والنهارالليلفي-انتباحهمصدىمنداريطالرتسعر

لعإ+7-(ننظارعلىعشت-ا!رنت!بقةالحيةولين،لبتي-،خنجربمما*دابدارمئشولماتمن

بروفهرعده،صوبيارسلو"ا-مرفمااغويهمرار

والانس!لاخوالمممتبالعريوانعامهوالحاحهالشاعرتحديقشدةانالا

داهبمي./ميبكيو"ةلا؟لي"!اد(ب"ولى41وفلمسالرويحااعتراهـبمخاض

عنهوبرننزعفيحتضر،السوداءالرياحبهتعبثلثواعوبتولا،العتمةالصبورعبدصلاحبلاديفيالنا!

الرذ(لل:فى؟الىخطاوالفساداءوعو!و،الجسدحلة

تلالعت!بفه-المصكالخر!في-الرادارانطوىالسقفانطوىكي!أغسهـلمان-ممربيةغائد

السودا!رباححف-السحيقةالعتمةبحارعلىالمرتمياوكالشراع

ابىءفصاءدغيبوبة9اغلف-!درر،ح)ر!ه،وررى،اصدوموج،!فيحجازيالمعطىعبداحمدقلببكمدينة

.ياخوالردلموج-بالجراحوا.لمعجونالمطحونالجسدلركت،عيبمألخطيمبسفيوعاثدون

هنافالعتمفئ."دةالقصابياتكسافىنفسيمعئىذاتالر؟ياوهذه

(لواقعفيليست،العتمةبحارفيبهوطوفتالبيتغشتسقفالتي

دونشيءكلءن.نخلىا!بعديعانيهال!(كلرطفقالذيايهأسسوى

عبشتالذيوالزورقمالمجهولذلكوتلىىذاتهبتحقيقيوفقانالاداـبدار

ا!فكرخصتفيوالتنارعوايريبةالنضكهـورقي!سوىليس،الرإاحبه

التيوللشقاليدللمادةرمزسوىلممعي،(شرناكمافهوالجسدوكذلك123،عى.ب-بروت

.حقيقغ"عنالافساىوتبعدالغرائزتشوه

الاولىاليقظةاوالانتقال!حلة

لطعموقد،(لصقيعجزرمنشاطىءمحلىيفيقانالشاعريعتمولا
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المحور-والثلوجالريحبوجهصلباخضررواقويعلوهاتئمواعمد..والثمارالرهريبصروجعلىنفسهبرو(لبوارالملحطعم

العينيقينرويا-البروجتبتلعدوامةفييصمدالذيوالبرجالهادىء-الصريعالمبنجيرىفيماارىكنت،الصقيعجزرمنشاطىءفي

احتفيانليماكانسالرواةبهيح!وخبراوليست،واللمسالتيداري-وبالثماروبالزهربالثلعتمرجبوارمالحكلسصعراء

الاردنوفي،النيلفيالصبح-تغتسلوناركململو،بالشمسقنةوتحياتلتم-الاعشابتختلجانقاضهامنتنهض،تحطمت

لشمس1فيتجوهرتربوةبموكل-الخطيئةدمغةمن-والفراتالربيمفيخضراء

بريئة.بحيرةطيبظلالدممنعروقه-وتفتالصقيعمنانفثتالشاعرجسدفان،وهكذ؟

يقولةحتىالر؟يابهوتتمادىعدلىهلوحعنوالرسومالدمغاتوامحت،والسمومبالغازالمتحقن

هـءاء-ارضيفيالاخضرعلىيسخومطراحبيزالمالااحببتالوجودبينبوعغيبوبتهعبراتحدقدالشاعروكانعميقصحووتولاء

يأنيوس!وف-وجودلهامادخاء،بعينيالر؟يا.نررقها-وقودحطب.والياسالمتراخيالوجوديعنهالقلقنفتجديدةحياةعررفهفيفانممكيت

.الحدودوامبح-صمرهاواجلو؟لارضاحتضنزمنالكفنكان(لارضلعروقعروقيشداوالصقيعالبيضاءالغيبوبةلعلها

كالبماءبدتوقد،قبلهامنالفصيدةتطورتالتيالمراحلممانتتلكفيهالزنبقنبض،قلبيأعشب-الربيعيختمرتحته-درعا*بيض

الشاعرانن!كلا.موحدةفائمةلهنسصةوققاينشاالذيالمننكامل.الصباحيخجلنيوماعريان-والجناحالغضوالهراح

بالارزامتلونتالئهائيةالر؟يراانكمااصيراقضايامنقضيةعنيعبرولسعائرالارضمطامعكلعنالتخلي،اسلفناكما،هوهناوالعر؟

قلبمنحتممياتولداضولدا!شاعرنغىداخلمنينبع؟لالتزامانالادارهانالا،و؟لخطينةالرذائلووجوء،والنفافىالدجل(ساليب

.القصيدةمطلعمنذبهايتمخضكاناننىالداخليةالعميرورةتلك:ثانيةمرةانتظارعلىولبثعاريةلنثت

منقضبةيعصهـءنالذبماهواسلفناكما،الخالدالشعركانولئنكلكيجمرعلىاحيا،ئانيةمرةداريافرغت-انتظارعلىوحدي

هذهفان،النغىفيالوجودبماالمصبفلقخلالى(لمصهـمنقضاياانتظارعلىوحدي-بحارعبرتطيوراعضانيكأن-وجوعطيب

نفسية؟بعادالىنفذ،الشاعررفدتالتيالثقافةعمقفيالقصيت.المدينةزحمةفيالجد!ةبالمراةيلتقيماوسرعان

فييتوحدالشعرلانوذلك،العربي(لشعرفيلشهرهانكدلموفنيةالامواجمرحمن-بالهزيعيجيءزورقاخطاهاكانتالمدينةساحةفي

برىالشاعرانلناليتحققحتىالخيالمعحيةبوحدةنفسهالظلالتسقيه،البلورعلى(لشمسعسرخطاهاكانت-الغليفي

قصصبتهفيالصورةفانوهكذا.بهيشعرمابقدرخيالهبعيعيشعوره.المدينةساحةفيغربمريرهالم-والسكيئهالخضر

عنمتولدةلأنهاوحرارةحيوبةتفيضانهابلالميتةكالدمي!تلتلموتنفثكلافمىتروخكانتالتيالقهـيمةالمرأةعنتختلفالمر(ةوهذه

لاوالتيالفائقحدسهفيا!ور!هاارنرجمطالعجببةاللمحةتلك،العصبمنتأكل،مرهقةامراةسك.القاتلةالغيرةوتثروتتنافقالسم

فيالاشياءبينالحدودذواتهمفيانحلتمهنالفنانينلكنارالاتتيسركانتاتيالافىمنتحررت،بتولبرإخةفهيالجدي!المرأةهذءاما

عطايارئيفا!شثارة.(لداخببةالر؟يالمىحلولمية:والخداءوالرينةالمكرمنوتطهرتنفسهافيتتلم!

سسسي!

عكرما-الثحارزنبقمننبتتسضلوعيمنشقتالصبحفيكانها

...!..اوما-الخطيئةمنركبسحلتهافيوالخمر-ضحكنهافيالشلالى
روأوونسمم-الوطيذهالاقبي!ةفيالملساء"لحيةتروغكيفدرت

الحديىالعلمضوءعلىالجئ!مببةالقضاياأهمتعالماهـر(رفان،الاشوانيبالفحشكالكاهنالخغبيفضانمنوبدلا

اليريئة:الحلوةنلكشؤتيمنيفيضالذبم!بالخمرفهتليءطفقت

لى.قعمنهاهـ!(لصيحيتخلىلن-(لقرهـرفيالخمروتم!فوالخمرلزيدشفتيهافي

..(النهاراخرعنا

001يس!لبىلويسى!ترجمة!حربدون(لحب-41

001"":)!.الزوجيةوارحياةا!حب-2!،الثهـبةعلىنفسهمنيفيضالنعيمانغبطتهفيللشاءرويخيل

/001"""الكاملالحب3:والانسالالفةفيهاويبت

001"")1الحبحدمةفيالعلبم!،اليناخف-ودارلنادارارتفعتنزلناحيت-غريبومثلهاغريبة

01!"""الحبحنة-ءالدياروغربة-البحاردوخةفي-وجارمتعبجارالف

001"""للحب!خهـدمةفيانطب!6عدىلبتبلوالصفاءالتكاملالىبه!دلمالر؟يامذءانالا

!001أأإأأإألتناسليالفعفا-8المر؟ياوتعود.!4اندون(فيءذرنيحسولبث،جديدمنانتظار

،001"""الرجلعندالجنساللوك-1الشاعرظلولد،بهاالتبشيرلحنالعبارةوتعجزجديدمننفسهفيتفور

ل!؟.."")أالمراةعندالجنسئالسلوك-!.:نفسهفيبماالبوحعنعاجزا

001لا)ا"الحبطريق-11وكان-(دسوادقي.إدالصمت-نحفر،اسوددلفمثلقلبيدفئت

001الدكتوهـالجنسية!والثقافةاطفالنما-12،تصرعنيالتيالر؟ياأعاينسيعار(و،عاتيرىلشىمماعاتما

الذدافنرئجفتالدسمتطالشهران-البشارةعلىاقوىلاك!ففابكيحينا

لروتدإر.الفأشو.البارةتسعفشمتىمتيشفش
...م!هبدلاو!نشاالمتيىالرو(لىذلكيتعنىماوسرهان

حميهى:والعظاماللعمطحينمقنبتتوقدرفممنقلعة
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ءير*ء**حي**برهـم*-ء*بر****ء**ء*خكل*ء***-بر*ء*ءبر****ءء*?**ء*ءيمعم.بة?*بربر***بر****?بر**يرحئيكأ*بر*
بهني

*إر-----رو!!ل!ح!حص لمه،
لم!**
8"
""
"*
*"
انحادير"زلزالبعد))ممما** "*""
طينه:كلومن،لونكلورنلجمجمعوأخرىاخرىلنهدمالمدينهطرريئ.عسير،لىطوإ
للوانه:يشصكلحديدلكونحياةأاًلض!كينهرمادزحسوحنلتله.\.ا،ا!ا"
..حر-عيوطصرع.صر"
الاكف؟هذيستفعلماذا:تبار!صتأماوىكلعلىيهحط،ثقي!الضياءفى.عن..لى."
....طلها.تمي"

؟؟النحيله..!!

برالمدينهطريق،!ير،طويل)الحياسميمحتىويحصد،"مجنواًحةعنالرملفيولبح!ع!
ألححملاهنقيمسك!ت-"!ر

حزينهعيون،غبار.دخان1الس!جن!الخرافكلىورخرر

كعيلطوصرأخ،قتلىوأجهسادررىاكفو!زيررارك؟..شستر!صاكالمدر!هرقطرعسيرللطو

مملأالمسمتحيليعذبهاوحوها!طمينهيئ4!دء،سرأب4
بر"الساةطين"لامهلكانتفيأالدروبءحرتحرو-موخيلنز

يتهلمداللهي!لاميآ1رياو.الم!
.:4المدتطربقطو.رل!-صرالضغينهبرمادمحمرة*

لوهـالعصاهقومانناهب:تباركت!فيند،رمادرياح،.سابالرياحمزفتهاواشرعة:

الجدليهمريم:زسوتناكلوهبفيهادمالغروببعدالبحروفدهـ"ل*

المديئهاحسادهنلالاثمتشعشعأررظاردونرهومطرردالصباححتىحشون.رقى؟
بة.......يعلعلم!

!بيالجائعيناطفالنماذزمطلاف!مماالابد.ر"صخرةظهردعلى

ممبم.صنالوالرر.حصرمليضرسهم...المدينهلقطرءسير/لى
..طو..*

إلجبينو!و!ماخسنشهسما*

المدينهطريقعسيرطويلعى،رتباريحء

ب!لنهحزعيونصراع،سرا!.-سراس4 ...ر4جنوتسمتعزت!حقهزلنهخساءوخسو3زكاصووا!مادبم!

القرأرارادانولهممزه.

ظمالخلأءالدوخيلتحمحمجعسادعمرالدلجهبئ*.،وأهب...فياربحرس
.أهـلمالمه

الشقيهخالنثوالمقاحالاكليألشلمحنوأآ)حائهينأمعطيعموا.ضفبضلمهرماد4

ألهيحيلألهفىفنىاسلوى-11لجينالم!وا!حبلي!...فيارب!!

..ومنءسمصو)ممه
رجاءلا،لارغبة...نحنهخااالفمياءعمودلم!

واخرىمدخرىاصتهدنبنىأ!أ)لقدحراطفالمنماح!لجائع!لعوىأوسل!وىمنواهـآ :011المشالهينصمطىويا

النهارشمسوتفرب.1/1وويهالنتفالكهوحباذونضجاللمتعنينألصجرمانحوياب!

!راًلفلا"رهو!اعبرلنحمص%االمساءحلولعندونسكر)11الطو.!إ"أللر.رقنت!عابفيوور،ديهم

يم!أ-ءيخهاأفارعضالخرشحروأ)اأرز-قب،ءوا!"ءالذلي،ئح"صحل!خحبأا)ذلحلهلقلو!01!ذيلتن!ب! ردر.حع..(!-4ا!دصبذرةأحفلات،لنعطىا11الاكثربةرن!إزمر،..كتتا

...الوارثننووهـتضجباإأحمالحيناابض،ءكوتجعلء

بمنبطي.يدينهجهـاضالربأ!ارغمغيناءرمادعشصف.-)
لممل( (قوىوأانتد

.ا-...
:الدص،رزخافأز!فيارب!حز"ررلألمجافالش!وس!الل!-لألاأأطر"قانخ!!،ب.كاهنمااز،:تساركت

لمه..ير..\رإ*أ)طو

أبرشهنتموت"سمع!لفصفسنهلألادرولمالحمحعىاقطينأمم!،ا.!،كلهاك."؟تفيااأ.ا)خ!!لالعذابصإ-برجر:

ر.ا المدرنجهباللهيبرأمياوياأ!داصلدونالارضؤتوريمرب"

والرأقصينبم..-.....:
ألحائعنإئالاطفانراةاالارفسعلصي!-ضير،صن.تيارحمن،5المتفىعنابرحن:ت!اركتلمه

..."فازطو1ه1حما"

المدينه.هذىسنهدمأنا:تناركتا11الرذللرررىمى)كلاأرو؟اى!رد،هاارد!حم ...)..م....-\و..كلصعروع..."
نم

علوشطجىالكويت(إ(إمسفمنهالنوحويهعطي11"د!دورتى*
..0011و!!"ممبم

4*ير*ء*كلهـكعىءبر*!**برحعم*بر*م!ء**بر****بر*بر*"بر*يرء*****بربرء*فيء****،*****مم!*،**،*"ت،*3*****كل؟
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إهه-ت---*-تاهـكاص----
يم--

--*ئس!اربفيسبهوو-ح!-----كاص

المفرط!حة.لرجله..منهالانتهاءعلىاوشكربما..الملتهببشو؟صا!النصال!حارةمنتنتقمالحارفةالشمس

...اخردافعهناروكانعاممثلتماما..تسميلةلهياخذكأنه.راكدوالهواء..قديملثأر

رركي...ارعغرابنهحمودةفانتتمطعوهي..والطمدمالجرجيرسبتامام3تجلسكانتالنىحلاوتهم

ويلعبيجربماالنهارطولحمودةيرىلمنالغريبمنكونوقد.كسلفي

لابيهلذلكمسبنا..الحتمةاطفالمناقرانهويضربالجسدعرإ(نوهوترابفيصفحمللفيقليلايتحركالهواءكانواخرحينوبين

هكذاحمودةدرىلمنالغر،بمنيكونقد..دماغووجع..كيراكلاماالسمكر!حسينالاسطىمثل0.يتثاءبىنهمجهدةصفع!الطريق

ثيطنةانيصدقلاننىاباهان..!بكييسمعهان..النهارطول.الدكانعتيةامامايضانائمشبه"لجالسى

قدهيوها..فقطالظاهرمن..عرهميةبطولةالاتكنلمحمودة!وقويمببل..الجزمجيماو!ي؟لاسطىجبينمنيتساقطوالعر!

هشة.طفولةعنتحتهامقاسفرت..تشطيبهعلىاوشكالذيالحذاءفردةعلىويتساقط0.ذقئه

بعد..ابيههـلىيومكلكعادتهاا!ارسلته..الصناحفمنذيتنقلوهو..منفرنغمفياذنيهفييطناللحوحالذباباخذبينما

ابنةجمالاتكلعالمشاكلمنكمرالهاسببانوبعر..بهضاقتانمنمعينة؟ماكنفوىويحط..الصغرالدكانارجاءفيلسماجةفي

..بسببهخناقةفيامهامع؟اـونحمانكادتحتى..العاجزةالجيوان.كريهتشيثفيالعرفىبللهالئبموجهه

الاسطىيسكنحيثالخفدرباطفالمنوغوهم..وبطةهرهدومعبقعالىحتىولا...السمي6لذبابالىبالهيكنلمذلكومع

..العديدةلبطولانهمرتعاالصغيرحمودةيتخذوحيت.0صاوىوتتعقبهالدكانتئدةخرودمنتناقطكانتالتيالئاريةالشمس

..العفرتةفيوامج(دهوتصفع..ملحكأر..اليسارالىاواليمينالىكرسيهحرككلما

المعركةميدانمعهانتقلحتى..ابيهدكانالىحمودةابنانوما..؟لحاردبلهيبهاالاسمروجهه

-الصياحمنزوبعةخلفهمنوبرضيريجوياخذكم.النصارىحارةالىالمحت!الحذاءتشطي!منينتهيانالحطة-نلكفييهمهكانماكل

الذي..فضةالمحلمموتوسيكلضجترحعنالىدالانقل...والضجيج.الفاخرةبعرقيالحذاءصاحببكمدحتيطبانقبلبسرعةشرءفي

..الكيقالشارعلئريانفيلولبيةحركةفيبهيسروهوال!واءيفتتوسيعطيه00.موعدهفيالحذاءتسليمهفرورةءلى1كثرالبكشددفقد

بالبلطجةتتسمالتيوابتسامته..الن!بيةواسنانهالابيضبجلنابه..اجرمنيطلبهما

..،الطربقكلمنكلقىدريطولاصل..شعجبنيثي..اسطى!االعربولادموايمداما-

قطصةابم!بلبسالصيمحمودةيقئعانأصاويالاسطىحاولوقد..خواجاتسباتعاملعمريم!

يطيقلا"المفضوحالولد"فان.ويتمرديبكياخذولكنهملابسهمنعلىارتسمتالتيالاشمئزازتعبيراتيذكرمازالصماوكبماوالاسطى

الاسطىلدكانالمواجهالبقالمنسى!هصاحوكم.جسد*فوقيشيثا..الكلمتهماخر؟مهمولحمم"العربولاد"مواعيديصفوهو(لبكوجه

منيبرزالذيالادزشواليقلباناوشكماكثيرالانه...صاوي..الوقحةكلملالهبعضبأذنيهتملقز؟لتولا

فلم!منسىن!عبالتيوالزيتالنباتينبعلبوروكع..الدكانواجهة(حديةصئعفيوإسعةشهرةمنبهيتمتعمالولاانهيعرفوهر-

انيق.هرميشكلفيتر.نجيهاالفاخرءبعربتهالمجيءعناءبلثمدحتتكبدلما.."فوتالفلات"

جيماشهءعلاب"هـظعبمنالصغريسببهكانماورغم..ذلكوكا.ولادالعرب""مناحدمعيتعاملانفيفكرولما"..النصارىحارةالى

حبمنابنائهلبقيكأممااكثرلهفان..بفرحةايىيرخطركانفانهالوحيدالدافعهيوحدماالكلمإتهذءتكنلمربما.0.ولكن

قبه.فيواعزازوتلميع..لتشطيبهالحذلأءعلىصاوىصمطىالاانكباجلهمنالنن

...بقليلالاذانير:!يانبعد..الفجرءندبتيقظحمودةان.اللامسببالشمعالورثولبعهـمساواةالاصفربنطلونهفيالفوندي

صاوىالاسطىلانذلكعناعهتنهاهؤلما..ابيها/قاظفيويبدأاليهالمجيءالىوسيضطر..اليهحاجةفيالبكانيعرف!فهو

معالضاحكةسهراتهقضاءبعدانن!خرالليلفيالابيتهالىيعودلاليسىاذ..اببومالحذاءاستلاممنيتمكنلىمان..وثالثاثانيا

:للطمورالمديركلهجةوحمودةلها!قولاصدقائه-معيمبالتماملاكبارويفخرفيعنهميتحمثالذينالخواجاتبينهئاك

بة.ياماشغلهيشوفيقوملازممهو-الذيمثلحذاءلهيصنعان-أصابعهتقطعتلوحتىيستطيعمن
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السممكريحسئالاسطىالعنغهـهبالغلامعلىالساخطياكلثروكان:ايقاظهفيالملحةمحاولاتهويستانف(يبهنحويستدكل!

نيراتوكانوحنتميةفيدكانهمناقربكلماالولدفييم!خ"ثانالانه.جهالصبح..اصحىبابا-

لتفرسهما.وسعادتهالصيرمرح"على.ننقضحادةانيابال!شنصياحه:بلطفتوقفهانتحاولوهي..استياءفيامهعليهفرد

الصمورفيالانفاسيكتموالحرإ..الظهرةفربحدلت..ودكئ..وخرلىبيبتدىوشفله..تعبانابوكلكقلتبنييا-

الحجرفافتلعاللاعبهياجهسحمودةتماريان..مستبدكالاغية:الاستياءلحقهوقدحمودةفيجيبها

فجاء..قسهاصابعاحدظفدحسيالاوسطىدكلنامامالدء؟!:ههواايه..كمانشغلياشوف!لازماناماطب-

باكيا.يصرخوهوكجريعناييوممنالمبرةاهـاعةهذهفيحمودة"شغل"يزيدولا

الاطفال.كبقيةيبكيانيمكئحمودةانصاويالاوسطىيصدقولمالحلوىبعضبهاويشتري..الشمإرعالىلينزلالصباحتعريفةاخذ

المألمدورالفطريبذىئهعليهيمثلالصي!العفريتانالامراولوظنا)قرشبنصفيدهاتمدانمنمناصاامهتجدفلا.0الرخيصة

.كالمعتادقرثنبنضفلمراضاتهويضطر..عطفهيسمدرحتيالمسكن،(خرىدقائقوبعض..الصغيرالمشاكسسكوت(لاخرىهيلتشتربم!

قروشبضعةلا-2بجيبهفليسالحيلةهذهعليهتنطليالاصممولكنه.عظامهيريحانصاوىالاسطىكيهايستطبع

.لصباح4كيفلثراءابيفيخمسةالاكبرابنهحمودةمعمنهاس!سل"ثغله))وببدأ..الحلوىلثراءبعديعودماسيعاحمودةولكن

يعاودانيحاولآ!قا..المفقودظفر.فليلبعدنسىحمودةوكأنمنوالقفز..(ليهالوصوليداهتستطيعما3تحصوهـو..الحقيقي

ييكيفعاد..اصيمهفوقاخرىمرةفسقط..يالقفزالجرىبطنعاىوالراوس..اخرىمرةالسريرالىثم..الطبليةالىالسرير

القمم.ابهاممنتنزفالدممنيقطرات..المرةهذهحادالمفياخرىوسيلةيجدلاانبعد..شاربهشعراتفيواللعب..النائم؟بيه

الصغيوجههتصافحتعدلت..تماماهـئقلبوقدابيهامامجلستم.النوممنالقيامعلىلحملههذءفي

تأوهاتالا..جلسانمنذفمهمن.نخرجولم.إلعصفوريةتنةوهويمتلاشى00فليلاستياءفيعينيهصاويألاسطىفيفتح

...واخرحينبينبرجله-مسمكصاويوالاسطى..ممزقةحادة:يتموهوالصغصر،قبلثمبمبنيهمعهمايغتح

باعطائهمراضاتهفييتورطاـنويوسك..للطفلموأسياويقبلها.قططيا..الضرصباح-

.حهانفي:يؤلولكنه..يسكتلعله..نعريغةحمودةيودعهحتىدكانهالىللخروجصاوىالاسطىياهبانوما

.د.الكلبابنالحجرنغربتعالى..فططيامعلهشس:عصفوريةبسرسعةيقولوهوالعذببصياحه

التعربفةصاوىفيخرج..واكثراكثربكائهفييتمادىبالصغ!فاذا..بابايالكو/شهل..عليكيحننالله-

:يقولوهوجيبهمنودعواتهالصغوابتساماتتزوده..عملهالىحاوىفيذمب

..ايهحتدفعخسرتواذاطيب...أكنابةوالاملكنلعبتيجي-حمودةالتهيا.نيحتىالعملعلىبالقدرةتمدهبطاقة،لمحفوظةالبريئة

انت..امالللايا..مصاصةهاتودوحخدء..اقولكواللاخى..الامراولتادبفيبجوارهويجلس..الاكثرعلىساعةبعد

!إصغ!عيلبقىلازمكيفصاحبكأحسنللدكانالمجاورالمقهىمنالسادةالشاكمايطلب

ابوهتاكدحتىالحادالبكامفييتمادىاخذحمودةفانذلكومع.العارةفي

..الصغريريدهاتعريفةمنتمكلةالابئالمشكلةتصيحولم.حقايتالمانهعرضالىصنطلقا/خرجحتىلشاي1ثربمنيفرعانماولكن

القريب.عرفأننور3الدمستوصففيالعلاجثمنبلويقفزبرجريويطل..عبىءقدبداخلهالذكيالزمبلككأن..انطريق

موعدهفيتشطييهيحاولبكمدحتحذاءعلىصاويانكبوهكذااباهوتلاصق..الشارعاطفالبعضوراءمنيلاحقه..عرلانوهو

ثمنها.بافيمنهيأخذانيستطيعحنى:الساخطةالجيرانكلمات

بعضسخريةالىيستمعوالا..الظهيرةحريتناسانوحاول.صاويياسيدهالعريانابنكمنحوثر-

تنظفواخنتقليلمنذالنوممنافاقتالتيحلاوتهماممنالجيراناوسعطىيادهابنلثمنشغلناحنشوورمش؟حنا..ايهجرى-

استعمالفينفكرلمقليلبعدتأكلبداتفلما.مدبثةبسكيناذنيها...؟!!اوي

سخريخةعليهااثارمما..اصابعهامنردلاالطماطمتقطيعفيالسكين..إ؟ىرءلتربنييا-

دسمةمادةالاشياءلاستعمالقلبهافيووجد!ا..الجرانبعض...رزلياولمدبا-

.الظهرةوحر..هالهواءركودبهايحركونيرمملمهلاولكنه..الغلامبت!دئةالجيرانيعدصاوىوالاسطى

انكببل0.فنهمرةككليشتررولم..هذاالىماوييلتفتلممخامضشيء!شعرحتى.0الطروبكالطائرمنطلقاهكذالراهانحسبه

وكان.الثانية!الساعةموعدهفيللبكاعطائهمنليتمكئالمحذاءعلىيسببلاا!ولددامماالجيرانغضبرغمفيتركه..بالفرءاعمافهكل

رمزقهاحادةاعمافهمن*نخرجوهيالصغيرولدهأناتالىرتمعتسموهـوبثمدحتحذاءفيعملهولوا?ل...ابدااضزارالهم

قختزلى..الحذاءجلدبهايثقبالتيالابرةوكأنفيحس..الالم:نداخله

قلنبنه.نسيج؟!اير4مخبي!لءركرهعارفين...بومينلهوياخذ.بلعبخليه-

الالم!رطمنامامهيتلوىوالولد..بكمدحتحذاء"نو(!هىفيتذكر..بالقر-قيطفوتهايامالىبخاطره!؟ويالاوسطىويسرح

صاوكي(لاوسطىوادرك.اليمنىقدمهاصابع!ظماممنيشكوبدافقد..بالطينالضغيرجسدهطلاءبعدالترعفيوالعومالجميزانسجار

(لاصأبععظامهشمتبل..فقطلظفر1باقتلاعتكنف!ما!جرقطعةانء:ويقوليننهدكم

النهنابيجديلارنجما..اعماقهفيبالسعيرو(حس..ايضاالرخنة.عيالواحنابنمملكناياما
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اللقماتويمضغون..الغداءينناولونالاعمالرجالمنزملالهمعيجلسمششفىالىالولداخذنزمولىبما..عرفانالدكورمستوصفالىبه

يسوقيالهواءكانبينما..كيربنهموالتجإرةالمالاحاديتمعالشهيةمنليتم!نحذ(?وياخذلياتيبكمدحتاين..؟لقريبصيدناوي

ويأليالصالوتجصرانييخترقيالحدكقةوذهورالعشبرانحةمعهيسببسفالحامال:اعماشهوهاجت*المستشفىالىبابنهالنماب

.الانوفعلىرشيقمياليهم..بتاءننها،نجليزمواعيد(شوفاما..العربولادمواعيد

احسالم!رطحةرجلهعلىالضخمبكيانهوضغطدامعندماولكنه..الغلامقدمتديكفيصاوئيمعواشتركوا..كلهمجبرانهو؟قبل

لقفزابنتهكانتحيتالحديقةالىخارجاالانجه..معذكربالألىم:مد؟عبالهيقولوهوحنانفيحسينالاوسطىوحمله

.السمراءمربيتهاخلفهاومنسعيدملبكلفالفرحة..ابتسام!ي..مصورياجن..المعفرتةتبطلعلشان-

تركهاوور..الناليالىليوأ4معهنأليانالصغرةابنتهاصرتمقدوهو..الظفرهكانليضعهماالبنمنقليلادكانهمنمنسىو؟حضر

الحديثفياصدمائهمعاننئنغلعنممادادلهاومعهاالحديقةكلللعبحلاوتهمام(ما.لهيبهمنيبردانيريدكانه..الاأممكانبفمهينفخ

يالصالون.جالسونوهمالدافىءالماءفيالرجلتوضعان..منمورتهابابداءتطوعتفقد..

ومن..ابنتهوبجوارءالعربةركبعنممابعقلهطرأمااولوكات!لطيبارهـاداعولابالشانئيوتربطالبيضبزلالتدلكثم..وا"ح

يحطا!يليقفما.اول!البيتالىبهماينعبان..المربيةخلفه.اورفىاو

الدقيقانفهايستنشىانولأ؟لنضروجههاعلىالنصال!حالىةذببعلىوسارالطيبينجرانهمعالغلامترك..صاويصبرنفدولما

!إالمعفئةوالرائحة..الهواءمنيقليلالمشمعالمكانذلكترابسايق..فيممحتق!مي!شتطلع..الطريقناصيةالىقلبهتبضات

فيدآت..ابيهابعقلماالمستربحةطفولتهابذكاءالابنةواحست..البكسيرظياوتخلصنابقىتيجيالنبيعليك

اف!يه:فيلزن**!

..ياداديوالنبي.0دادييامعاكأجي-تذكرقدبكمدحتيكنلم..الرابعةمنالساعةاقتربت؟عئدما

تنهمرمنعينيها.المموعبأت7انبعدلرغنتهاالرفوخمنمفرايجدفلمالصاويحمدالاوسطىم!موعدء..الناليفيجالسوهو..بعد

عجلةاطمجالسوهوامامهينساب2الناعمالجونةطريقإنوكاكانظنه.ساعتانالموعدءلىمضتقدانهببالهيخطرولم..

القطعةكانسيابكماما..الرابعةالساعةضوءفيلامعاالقيادة

المطباتكانتكما..العربةمذياعمنتنطلقكانتالتيالموسيقية

..سرهافيالعربةعجلاتفتهوي..اجزائهبعضفيالطريقتعرض!مص؟ضزصاعرإصل!

بجوادءالصغررةفان..الحالمةالموسيقىت!فقتتدضا!باتكانتلعرهبتجمبير"دذهـجمبه

الشارءمدخلالىالفاخر"العربةوصلف..عنمائقلرقئيلةلىلكفلمضرداف!جورج

الطماطماففعيمقاكوامبينطديقهيتنق(نعليهوكان..الضيقكحكابطلض

بمناديقالاصطدامي!فادىوانالفارغةوالصفائحالمخنزوعرباتوالخضر2!!ءط!؟!!

اقكهجابدكاكينفنةيتبرلقريبهعلىمنفالجانبينليغلقزابنةل!ينحوالصالمبومالوب!لفة3-.إ!-//أيراجملى3!د.ا+.إ""-1!"يوكالمانرا

-.-".لمءا?1رأر1لأ..
منتفوحاقيوالرائحةوالاتربةالصفيق(لذبابمنجيوشا؟ناحر

العربةجوتدنسباتقدليمئ4علىالذيالجزارسكبهاالتيالمياء.!اأابر.

بالذهساباوصاهالذي(لطبيب!ريقهخاطرهميولعن.وفدسيتهاصوسسلتسرارتالملىئبسيض

ة.صاوىالاسطىالى

مرةاهيالعمومعلى..زلم"مفيشولد..خلاعيقاليمني"3!صحخ!-ص7--.--مح!

."بيتهحأخرب..الشغلحلصمكانئنانو؟للهبس..وعدت!ع!خلاسة!/،صصس--س---

فزحفرسوهي..عنيفةهزةبدخولها؟حدثتقدالعربةوكانت32

يخيم.الذيالركودوانداح..المتموجةارضهبلاطعلىكبرةمشقةلبشنافي!ش005مهااجزاءئمىجم!جزءقيخسة

مامشورةنفذواقدكانوا.الصغيرالةلأمحكايةهداتانبعدعليه

منبقطعةوربطوهاالبهضبزلالاله-نجرةالمدمودلظواحلا،ممهمجمربدبفلترصهلفريخهض3-عر-مىمحقرسدصهمسان1-

وابوه..المحطمكالعجوزالدكانبابعلىحمودةوجلس.القماشعوفلؤضصاهـصصمع!ءهـصصث-34-ع!كأهـصمشو

!فزق..المنكسرةاناتهواخرحينبينيخرجوهواشفاقفياببهينظر:وفيالذهـقيل42!رالمسفزهأعئدخلعربيكتىلأ

الهمامالبكينتظزالو(لدكان.ومر"..مرةقلبهنسيج"الحادالابر""إلىعاص!ممهـعاص!3لصبهصدهـئؤههكه،/

الازمة.سيحل؟دذجموصدبصواحدفيلغصبوالمحرق!الخاتبىخمعيىمناترجملذيؤ

،ان6اخراستطاع..البكوجهعلىالعرقمنهسالمص!ودوبعد

.صاويالاوسطىدكانقاربحتى..الضيقالشر!انفيطريقهيسلك7؟ه1-شصرسهء-بر!-مى

بفرحصاوي*وسطىعلىنادواحننىبالعربةالجران؟حسانقما
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اما..فلشر..مايريدسيعطيهانهالسابقةالمرةفيجاءعئدماالبك.المخلصقدومبشرى،البشروؤاليهيزفون

عرقهثمنيمستحقواحدفكل0.جنيهاتأربعةعن.بتنازلفلنهو.وصلالبك..صاوييا..صاوياوسطى.با-

المستثمفى.الىالذها!انتظارفييت،لموالولد...رتهوكلها.جميعاالتنصافىشغلهماصبحقدالبكمجيءكان

نااو..الحذاءيلبسيانالعربةفياغلفيئافيسدحولمتلزمانالحلوةابنتهاوصىالؤربةمنبالنزولالبكيهمانوقبل

.الدكانالىمتجهايرضزلانابنتهءنغفلةفيظضطربهالوفوف!جربقظهرت..الدنىالطربقالىالهبوطتحاولولابالداخلمكانها

المغرياتبشتىيحايلهاهوواخذ..الامرهذامنامتعاممهاالصغيرة

فرىو!ي..طفولتهاخواطرفيتا!تقدعندئذالابنةوكانت.معهالنزولعلىتصركانتولكنهابالداخلبالبقاء

(لتي4الئار.برارربرة.نةلمحاردوىالخافيوالا!تامالجانجبماالوفرلىالممستنقعهذاارضالىالعربهمنلزلتلموالزهرةانلليهوخيل

الرئحبةتأكلهاوكانت..عنهاابعادهمفي(لدادة!بفيتتهـبكانتذلكبعد4"ولتعودلعلهاإبريومن..نضرتهاستختنقبدفلاا!سن

ابوهايمضهالماذا..الصغرعقاهاواحتار.-ههموالجريالنزولفيتجرألنربما..اخرمرفىاياو..بالتيفودمربضةالبيتألى

حذرفيثوبهابطرف!نمسككانتالمربيةانولولا..؟!لنزول1منرسؤانجشامتهـاراخةان..الزهرةهويعبدوكم..بإلموتالامنه

فقد.إ!الطرفتالىونزل!تالنافذةزجاجعرضنيءبكللضربتفيعينيهءليهيفتحمااولهينضرتهاوان..وبهجةأنساحيانهم

..ا!نطلاقالىبريءحنينعينيهوفييطلقفصهكعصفوركانتاجاء.يموتاناللصلاوش-كاذابهما.نكتحلانواخر...الهباح

ل!وةفياليهاي!نظرونثكانوا.0الصغارقاوبالصفيرقلبهاليصافحتفهاجاء.؟!الموتبعفنيفوحابذيالشارعهذافياءيراليفقدها

..الحرلع،،!أضمشاركهمالفطريبالحبممؤوجة؟نالاسالماءفيالوردةليثرق

ذي11العذبا!نطورهذا،تلمنحالياالصغيرةافقكانوكم..صاويوالاوسطى..الطبيبمثمورةاخرىمرةخاطرهفيولعن

داخل!بلمناحاشيسهات!عانقفلبمإ.إاءصدقائ!"لقلوبالطفولةتيحهجهذافيالعربولادمناحدمعيتعاملانيضطرهالذكبفوتوالفلات

،المجبئاه،تصؤافحولم..الورديةنجبرهااحاشيسا!ئيقابيهاقصرالخواجاتاصدقائهمعالوسائل3لجربانبعد..الكريهالشارع

الىيالذ!ابتأمرهاوهيفاطمةدأدةتكعئيرةاوالوقورةابيهاابتسامات..(لمدينهووسطوالساحة...شريفبشارع

!لزلتانهالوقا.نلبميكرول!تصابانمنابنتهمحلىخوفهوكان

،؟.!!.!ماولكن.أ.لىحيثمنالرجولحفي.بفكريجعلهانكفيلاالعربةمن

:ك!مبيرلرض!فيراساوواغ-.فيجالسا.بظلانيكف!بما..؟؟!العربهمننفسههولنزولهالدابر

خ!شوعفياليهفياتيالدكانبداخلاؤبوسطىالىو،ؤسيرالمر.بحمقعده

!مه:ازلهر!-الهافىا-الرالمصااء.الحذاءومعه.-.يه،ببينليم!ثل

ث!؟،1الألمباليأندونالطريقفيالعربةفاوقف..الفكرةبكمدحتوئفد

ياؤؤبؤبؤسسؤاؤلمحرسؤنلؤؤسءصسؤها/ؤاواضطرإ.الضيقالشربانفيالدمويةالدورةمعهااوقفدر(نه
-:-/.//-!ابلهؤفةينتظرهكانفانه...لد؟بينحثوعفييمثل(!صاوىالاوسطى

الذهاببجبالذيحمودةلحلىخولىفيتد!كانتالتيقلبهنمضات

ابضر.وا"صفحا-إء.غأضكألا.المستشنىالىبه

اـلمطشب!الرب!حىصءصل!ر!لاعفينفسهصأرحلو.عينيهيصد!لاوهوبالحذاءالبكوامسك

ش!اكرلممط9كاء--".--صناءكأجودةعلىتزيد-كنلىأانتساويصاويا!وسطى"عشأعتهان

كأ"ة...ءوعدهفيالحذاءالستلمفقدذلكوفوق."ابراهممنخواجا(ي

تهيالردراالملاي!نمئاتقلوثستولىعدىالذيا.-!ضحض.،-/....

س-سخض-!يما-سلأ+؟!بقىفماذا..العربولادمواعيدخرافةمنوتحعى

الفصلدولنياسب1الطلجفيات،الرالعةح!!1*-!11الاهـطوريا!ارهامامولا...!امام.بنهزمانيردلمودكنه

لحص:أ،!ض.خ!ع!ءليضعواستعد..!مبالاة!ياوولؤأءالىفنظر..محريالمهلامامل

.مبرصبهمالرلؤرؤ-ص----ء:..فيهقدميه

!ؤسمح!اشدبلالاضسؤبم-!----!صأ!ستخروؤكانتالتيالعيونازوأجيامحانعربت4د(خلمنوأستطاع

ال!لريؤأ"يرامالباطاصا!ى-ث-*.---معؤس-وبينبينهسيحثلماترقبوفي..تلمسفياليهلتنظرلعربة1زجاج

هـ!ش،جم!برا/صكنى"3ا*د-!----!لأ*!حجت6\حادتعلىيتفىجورمنبولهـبريقوفى.لنظرونساء"ئذكالوا.صاوي

لماجمىهـلرلاصث!ابنلأ--صصه.!.1!!9!الاها-صبينمب!اراةالىأو..كثبراشار!همحيأةفى!يتكررببعر

نمؤي،سمفبؤحصضسؤس!3!!-لا"ا1ا!بخة.والزمالك.

اشا!الفعا-لأخض-\1!اة.-مقكلتأكدانه.وثقةاعنزأزفيبكمدحتالىوضظرصاويوكان

-ءم.!-الحراءفى-وكشمفانص(ولمهماالبكيستطيعولن..يديهصئع

داشسؤ/برصجمنادرك!بؤرؤي!-أ--....وأحداعيبا

!!لمح!ءلشا01ش--3-..!صكا-؟3إ

ا---.-..-لا!ضسص!ا-لهقاللةأد.الثمئعنالكلامفيهايبدأالى؟ىالفرصةبنتظروكان
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عحح!ح!5؟+-بم!3ىلم
وصدحى!-،ذتكتبربةزهرةالا.نكنلم.ةأ-ادلو،وفي(يوكا!اوكض!1(لؤ

005ب*بهـاوءثرينبلور.بةفازةفيايوهعاووضعها..الج!لقمةفوق!

سبءصنعونهمعاانهم..فطريب!صينالشارعاطفالالىتندنهيوكافت

م!؟ففىوا!91شأظ!ففاث!بهابطرقتمسمكالتيءرببخهاقيضةوئن..با!ختئاق!(حست
05

.(ليها.نرنوالتيبسعادتهايبطنتىثقيلقيدا!!يما
ث!ثاقامةعنتعلنأت،(1،داب)):!-هـمجلزراله.رجدثوهوالدكانفييجلابوهاكانحيتحزينةبنظرة(دقتنم

.لاختسارلر-:هـر"مسحارءات
.....كامدحتيصدقلم.الثمنعلىبضتلمفانكانا.بعنفصاويالاوسطى

الحهـ:هذاالىاجرهفيويبالغيتجر(انيمكنصاويانبك

عربيةروايةافضلا(!.ساكسونجزهةثمنولاده؟اـ.بةنهبهوليه..؟!جنيهربعة4-

سضدئانافضار2(انيحشىكمان..محتقنووجههبافتراساليهيئظرصاويوكار

اربدئادصةافضرا3(1و!..دي(!جزمةقيمةمتعرلىانتوا!)4"البكلمح!ئمغضبهبثور

؟..علىيتصدقهل..؟أالرجلهذايظنفماذآ.زيها"لبستعمرك

المسألمهشروظأ؟!حقيمنلبسمامنهاسمنجدياننيأم

تغلي!عماله؟لبضاعة..واحكم؟يدكفيالليالجوزشوفبك)(-

هـزرهفي.بشتركواانالعربيةأدياءلجهجعير!تأااكأبرواحدش"رمن..خلأبار"كبتصدقطب..لولاليومين

المس!أبتن.جزروقىيرء!.وثمان!بميةالنهارده..قرننبتسعببنا!ربو!ةلخلأقي

باسمالمجا4ا!أرةالىمخطوطةالكتابيقدم2!إ!بى!بوريأد"بجئيمهفيهاسعادتك

للشزرما.الكازبص(ويكلمات(لىيستمعلا..الحذاءكجلدجامداكانالبكووجه

ولا.الانقبلفقدأ)لمكتابب!كونيشترهـالا13وبرقوم؟لميانداخلالىبالحذاءثيقىتخونهأن1لاوسطىأعصابو!دت

.والمجلأتألصرففي!لمشقديكوناتمنمانع..ارأممنذبكمدحتدفعهالذيالعربونقبمةمنسىعممنليقنرض

الهـيواناوسة1الدراوالروايةلموصعذبدلا1،أرادرما..بحدةامامهحدندطكانالذياوويراب"صرجانلولا

جديد.منرجلهواننهيتحرر3ا

/0691)لسبتمبر(اليإوللخرحتىالمخطوطاتتقبل3!

.انعلئبعدفبصاعنهايعلنتحكيميةلجانثلاثلفوتث.وخ!4فىالحذاءنعليتأثرولم..الغلامالىبكملحتيلتفتولم

عددفيالمسسابقاتنتائجوذراحكامهاذنر؟أرن،ووظراندون..ي!ممململوهوبفتوراباهسألبل

أ61!-يناير-للثاني!طزرن؟!ابذكده.0ايه-

الفائزذال،لفاوأسةيعااولومانلتنانيةاليرلبرلفئزةيجئ!رهاكلجاإحمودةالىبحنانفامبل..ءليهللاجمابةبدافعصاوييحسفلم

.-.مدبوحةئبراتفيبكاءهعاودالمذيالصغير

(،الادابدأر"الىالفائزألكتابلنضحقوقزعود7(

ألاولىالطبعةعلىأكصحافيةحقوقاؤلف41تقاضىولاسجنهاتمصعالعربةنافذةمناليهتنظركانتالتيالزهرةولكن

نسخة.ألافثلاثةعلىتزيدلاالتىالحفونقلبهامنؤ-اءلمقت..(دهصغيرالغد!مصرحةافزءنمنهاكأبةفي

-يب.""ير(حرام"..بكاءتثمرانتوشكبغصةتقولوهيآسفةشهقة

لموتقفزالعربةبابوتفتحالمربيةتغافلاناس!نطاعتخاطفةلمحةوفي

بجوآرهلتجلس؟!رضعلىالجالسالثيابالمتسخالغلامثحومسرمحة

:..وسالتهقليلاصمنتثم...الابيضبفستانهاتعباانلون..فطويبمغناطشىمشدودة

.؟أداديإ!(نرلعاورنيكئنثىمارنه-.حناناتقطرانبعيئينالمهـس!ورةورجلهالصغيرولتقبل

وكانهالشارعاردحامرغمبالعربةبلانطلق..بدمدحتي!جبولمفيوهاجت0.القاتلةالحماقةهدهترتكبيراهاوهوابو!1وجن

ئها1ورمندلقىالصفيرةكانتبينما..كيمانهيهـددكبيرخطرمنير!رب!هاتبالاربعةد!ياندفقه..قوحتة!قاءآر!قرا!ةاعماقمه

..جوابلى1يحتاج..سؤالفيهانظرة(لباكي(لصغيرعلىخذلبفعوفي!..الثقيلة(لاحظال!منليتخلص..الدكانبنكفوفى

النظرعنتغيببدأتحتى..وتبتعد...تبتعدالعربةواخذت.الامنحصذهالى..العربةالىعائداآبذته

..حيرةيزداد..(لطفلةنظراتفيالسؤالظلبيئماببو؟رمجلسهامنبقسوةينتزعهاوهوالبريئةالابنةوسالته

لم:المطالصغير

زكيفئحيالقاهرة؟دادييامالهارجلههو-

338



فى!حح"ء44"ررميميس"،ر"ممهـصيهـ"4"،رمهء،?"44"88،،"رم!"88،"،كيىلهى،"*كههم،،،كمثم،،ك!*،ء"كىكي3ممكه،،ده!ت!ي
عغ

مكبالدهحيهفيفىرصاشةعربمشمعاكصمشممربى!الفمناشاهمطممشابلبش-

......

!يلفبتبهصوزمعبصشهفعشلعمتومافيزلحمشسماحابمتسزالخيبشالاءتىوتمنتن

4الةا.هر.م"المدينةربهعفروولهلاوالفضاءالارضأرقهـمع4

؟"معالنةالملاكيدسكهبتهعمرردورفموايسحرأي4

مهتالازلالحمفمارةمواداافمررمتمدلنهشماأمعمااله
..............مما

؟وحمه-"ودحودوعمشوف،سحر!يبعثعلهكشسبءكمرمو

الروحيه؟أات-آئفنعملمتمةمنتبدوالومشهبةالعملعةووبه!مشهما

المعبيمفهوقزأرباللأزحمنمفاصشهبلألتوةالجببمتاالكمشوسوشواعملفرشاجثمشمش

مش. حرييشدسامشةفيكالدتحايماتوأراتمجبشوراءنعشمشحا.ا

عمش!

؟يروومعشةقر"كععاربشدوتكبوتستمةمشلوالعصإرات ملأ!المتبهوحمعمهفمنتراءتفدمشهاةتمتجالمشيئوالدرويف!لأ4.
وبببطشرر:ربةقفمشامشمعلوأعمفاتالدبفمشفيوالفوأنهسسش!ةن

تحد:والاشالرحاءففمثلسراعاتمخم!ىالاشماحولقار،.لع
......،....جملأ---!

كلأالادنقجدالررؤ!ىأحهممفصواخمملالاوبعمدتفمضنراالتيوالمساهي

007مما

:!ب"!سجبهاحضانب!تبغعوالمدنجةعلىشيءكاحل

المشن!يى،ء:رزامتفدصاهاكاحتشالانالعمعبمحمموتبعب

علأملأصن!كب!دخكلىآلثغتررلا!لملأنففيكمهلنامالرفنصع!-5غلامجهجلأكل!55ظ!عومما5،لامافى

..،...محمت
:دم!حرر"فىلاظللأمضاحكاحشلوشعر!ور!دصوت!ه

+...*......

أوال!اج!-المشاعوالهلا-رفقا3حيوبيد؟!الحع!أن!

والجش-ربه؟الوجودحكصتأنفخرا!حسمبكالليكايهذا-

:دمىهـمدم!لمستهاروتشاشمزالهفيمدصشللتقلبكالى

*لنل.ممسهاالدشملمألواحمئشهبيهغراتلزشههـبشعال!مق!مشاعمهاإالمبإلعرئئتبشلكم!معصشومشمشاان*متء

رزحمصاطشة؟قاةفةوتمرلتلانتموعمالنتنوالصرموررةبوب

الزصدطشه؟الحوائابمشدودمشبياتهمانهتكمالل"ولتن4

معبيه:المشبيبتدةوعدتغلاشايديملفيألكومنفتندا

إةيه:أفوذاراافصمشاليالةطبءامعوالمعةهمبالمشلمووكدا

نلنلمرههالبهوتارقبواز،امعلئاشزابسمتلكمشنفمشاعتف

البنهد؟الدوأفذوراء،ألمشودالبمدرهذهعنلفالذبنما

فشجه*وصوردوزجوىأحلاماتخببمبءكلها:لها3ثى

دلأءلمكسص-حهرؤىوكمكحياةوهـوتكموتبهاحياذكبم

دهـوله:متممشكةممشكبم.متمشبتوباناءمةدررعراءكبب

والرريه:السكونمنلااشفيتمتلتالحمشاةمشماتأنمتا

حنيه:كلتحتألنوروأبعثبناءكلنحوحبلافامصث

يمةوالنمنماعرر"الالمشاببومششنارقيالبكاشفيالوبهتبأنتانت

كهدسصشدمشمفا!ةأمنداببتمشتلمشنمامشمهالتلأمشكطشامش!ها

للأالابديهلوحدةبىسكرىوهيمنفاهيب!منتنمممامشروصشمشان

مع

معرضاجليلةالقاهرة

؟:

*ء

،هيس**4""!سلهي،"""،قهـهـ"،،8ء"4،4ق!،مه"4?"ء،،"،"ء،لهه،هـ""حهـ،لهي،"?!رلهى"""""،لهى""،مهـ!ي،8!ه3ح!ه
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مصر-!!!عجب!!لمخاء9

"!رنب-ور-!سب!!سنسبنبنبنبب!!!
ص!صض--به!!صصو!رصر!كلء!صصص!صصصء!ص.ء*+-!+!-.+*-"

ء-ن.إرعوواانوشعه!بنرسميينمنولمشجعيهملهمفهل،جهبمب!"م

!؟الصاعدةواج!بالناظريخنافياللهفيتقواوضللال!في!موالتاريحلعن

ورنضصئهـصا،بدا!وقد،المشمرةفصولهفيجاءاصاتحليلاالانودونكمؤرلمقطقسمطن!الدكتوربقلم

لمفظةيكتف،لبسىبتوضيحفيهلحرناويبت"؟يخالطرلماذا"بهوفوعللملإبنالعلمدار"نشورات

وو-قى\عايه/.دورالذيضوعا*نواجمهجميعالىو،نجساب"المء،ريخ9)***

ذاته((مريالبتةالم،ضي"علىاطللأقهبينترددناايررن1وبع!انك*ابأضهارو،افنلض!مهوسهولةبيسر1ءتهقرعاىمانقبلوالمؤلفاتالكتبمق

لاالذهنانفيقرريعود،(حرىتارةالموصوعبهداالممحميالعلمشءلىز،رةبة!ئررةقيمتم!ةامامانف:األفيناملالثتهمناهيامااداحتىلمبري!عا

.ببضهم!دقيقتمءجزدونئيينالمعبينعفوايئضقلنفسهالبثلمريكواروالونوالتبسط،الفكوةدونوالوء*ف،العمقدونالضحلعردها

بظأقانيعلإهسواخيرا.ارضاالاجانبمنلغيرناصايقعبالذاتوهذا""-ط-منفيههافيدلماتستميلناك!نبفهذه.والتركيزالايجاردوى

(1والضاررخ))المافياسةدرء)ى(بالهمزة)"الىءأررخ))ا!فكأه!-و.قرييةمتعةمنشئتأذااو

.هذافيمجارا"4الىكميلوانا.ذاتهلماضي1عاى(اللينةبالالف)ق!ليلي!ثنا!نر!،الصفحاتبضقواءةصدعندمنهمانقفومنها

كلأضيضا!وفة:بقولهالمؤلفعليهفيرجمب((؟اتأريحالماذا)اأماأوالموضوعلتف(هةودلكغيوهاعنلني!حثلغيرناولتركهانعافهااننا

فىولان،قبلض،مسنرنهونحا)يافبهنحنبماوبمقابأتهاالموررفةبهـرزهاذ.؟!رىزلركاىةاوا!كرض!هـف

؟رحه.عل!بناماقيوجبايرفماؤيهكمابهارءصسكهايس!ننوجبضهضاروعل-ى،لبناعلببناوتملك،ب!اف،ثر،المؤلفاتمناخرىفئةوهناك

-روحافماضالىمستضديرئقوءبز!تهبجعلئاؤدللتإررخوولمجبا4-،ذلمحث.مض!هونهاواست!بعابقراءتهاآلهصكمالفيالجهدمنماتكلفنا

ومرابهـكأماضينامجابهـقىروئم!هالابدوالني،الهوم"القائمئورتنادكانتا،!،وبؤبو(لابداعلجودة1ومن،التفبشبرفيوالتركيزالعمقمنفيها

الحقيقةفيهـووهدا.اجبسالاثنينلهنرفوم،واقعنامعا،زرمافيألواهع.الاداءفيو(لاهـأزالاراءييا!جومن

ايى،-!لم"هـالحماجةتمت!كأالمهـ8وهذه.وغيرهن!4ذتوالمؤرخ،اجب.زر،!قسطنطينللدكضور"والتاربرخنحن":الاخيرةالك!بهذهمن

براؤ-ذاكإذاضفوسا./كوناذ،والثورةوالاضطرابالقلقابر،مفيدو/،تركتظهرتاذا؟لتيالهخبومن،الصدورالناثرةالمؤلفاتمنفهو

.والادادةا!ظورياالىءربر-كأثورةقرائطلدىوخامت،موضو!هاةبت!صاصالاصاصحاببين

ؤ-يطفيا!ببقرد"المافيمنموؤ!ا)):بث!اك،!بالفصلوفي.العربلحئومستقبلناوحاضرناماضيناالىبالاض(فة

،واحوالظرولىمن!ببهتنمافيوبين،ءاصهضابيرتوفقانصاضرناالمعوولىالتواضعمنكليباخلاص،المؤلفما.إجدير4كلمنوبرالرغم

لصد"-!ات1بعضذلك2بؤكانوان،الت!ولفيالا**راعالىتدف!"ازفهـمائيا!ولىهذهليست":مقدمت"مطلعفييقولاذ،عنه

روإضينا.تقديرناالىلنبةب4التارصحعلمحولوتسا؟لاتمطالبمناكر...القراءالىاليومبها

اردكأووبركونكي،والاصوال(لظروؤطهذهمعتظ!لتي1الامورومن،شضصبلأمحاولةوسوى،بماضيهالانسانوعلاقةالتاريخوفلسفه

ا!صالي!:الارءةبسردزرير!هذ(كلمنبالرعماقول"العربىالقارىءبهاانساركانأحببت

:الاتبةبالانجاهاتيتميزوهو:الضقليديالتبهباراوأها،التاريخؤلسفةفيمستفيضبحثشكولاالفصولهذهفانالتواضع

.الاسلا"ياأتاريحهوتارحباباىالقول-1.بماضبهالانسانلعلاقةتامةورراسةا"،ريغاعلملقواعدشاملوعرض

وزطوشورا.للاحداثاأللأ!وؤيا-ورلمبلباتالاص-بالحقلهذافيواسعة1ءاتقرحصيلة"وهي،ذلككلثكونوكيف

ايها.اوالركونالسلفاحفباركلته-هـ.بقالىاببل-ج؟نفسهزريقالدكنوريقولكما"فيهـاتبرزآلتيللمسائلوتأملات

:الاتجاهاتمنيليبمايرلماخدوهو:اقومياالتياروئانمبهااساءواممنا!كثبوينوجهؤىصر!ة،وذاكهـزاءبش!،وارو!ب

الشاملة.العربيةبالقوميه"عالاقت-أالاقليميةنزغهـ"فيان،خاصةالعربىولتابىبخنا،عامةللتار!غويمميمون

(صنة.الاقلبميئ؟لمقومي!اأتمسك-ب.الاستهتارونزعةالاستهـهللألروجعنزاهيكالانعزاليةو1الطائفية؟و

واض!ع"عيئاتجاهفييجريوهذا:41اركسيأرتياروئالثهـماا!طفلينلا؟لئكوتقريعتانيبلصوخه"والتار.بخئحن"كناباننعم
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اد!لظ!حى!،"ا!خأربحيبا!صو))عشوال!نالسعالقولطب!ضهمدعاانبا!كألمطورمها!!أؤ!والا!معار،الكوتاحثحلنظرهقىفالما!ة.ا!ا"

بع:ال!أرار!الجدلم!ةا!ظر!هزع!؟ؤح!48"!ه!منكهالالهانيالمؤرجالبنئحوي،المجقمع،الطجبعهه!!فوقؤوةثمةجس9و،فقط؟ألارن!قاء

."الغربي(لفكرعرقهاروحيةثورةاعظم)).الارتلجوسائلتطورمع!خطور

تعليلالىحتمابؤديالتأريحبىالتفكيراناخيرارر/بئالدكتورىويراو،مسبقةفكرةدوناولصيالىيتوح"وهو:العليمالتيارورابعها

فيهما.والحكمالاصراتاهـىير-صعىثماصولهمنالماةيا!ننعادةوحاول،هـفروة،!ا!4

التمصليل)):مطلجةليحاولالس"ابعالفصلالىبناينصللذلكوهو.("افيصورةمنهالستخرج،المقرهـةالحقائقرلط

نابستطاعتهولايص!للاف-انطبيعياامرافراها!خعليلاما"،الحكمن"اجدادناعند،ذريقالاستاذي!قولكما،ا،.حلوبهداتبموقد

شروط،"لمازالمهمولف*،عئدالتعلهلفلهذا،جانجايلقيهاناومئهيتجردارلولىااحاديثجمعفيعنايةمنبدلوهفهما،العدرو؟ءالعرباثؤرحين

المبدولالة،شطوالجهد،الفكريوالاسهضعداد،النظرصحة:منها،!ةورمصطل--ح"تعبببروومرستماسدإدءتورااؤنبسيولهـذا،7تجزيحهاى

الة*رية.الحر،بئان!للأقواكأرا،بالمسؤوليةالدقيقوالا!.اسعمهـ-4فكان"ريحا!تا"صطلح))ب!ولهكتابهعلىفأط(قه"الحديث

من،رايهعلىالمؤرخينؤمنالحكمجيتمناما،التعليلبشأنهدا.؟لرأياهلعندمقبولأ

ءورقق،مستن!ق،نظرهمفي،(لمؤرخ؟ذ،تن!الىودعااكرهوالغرضالتاريخماهية":زريقاررء*ور!طلجاث!التا!ةملفياما

انالحوادث:!واخرلىصبب(لموقفنفسيتختمئو"نهم،ك!3!اقاضلالادراكالسعيهوانمااررريخ"وضوعبا!القوللى9منهوليخ،ص"مف

ولجبما.طكانتغيرتكلنانبرمكنولا،وبيئتهاعصرهاوليدةهيانماوصةسير!،فيارحياةانالطموجوبمع،ائهواحبكلهالمبثءريالم،ضي

ا!4لاينظوانويجبتصبيارور!وانماانسانيجهداوحدثكلفانيدرهـونلبنانفيالرسميببنمنالممسؤولين(جت:نقولونحن.ة!كامل

."بهت!ارتهبالاحوالاوالثالالىبالنسبه"الاالصفوففيالوجهةهده،عندناالتاريخدراسةفيوج،ونالحقي!ةهذه

كأءرامره،الح*!ان":فيقولدلكغير.!قرررريقالدكتور(رفير.الرفلعلىالش(نو/كأ

وانفخيوضراانللانئمخطصالحكممنلابد،الاحداثتعللفكماالتعلهلبأنهـافيحددها"الطريخصئاعة":موضوعيطرفىالرابعالفصلوفي

".فتنسرشراحققهابقو(عدوالمنضبطمعينةغادةالىالئصرفالجهدأي"التكنيك))

؟مزدوجمقماسانه:الجواب؟ارحكممقياس"ا!وليضساءليعودلهخه.انتاجاوأوفر!"وانضجهاالطرقأسلمعنالغارلأؤلرلتكفلخبارالاخ

احدنافلمو.العصورحلالالمنراكموالمقياس،الئسحبيالزءنيالمقهاسبمثودولوجبة":زريقورالدكضيقولكما،.ؤعرفالهمىاعةشهذه

برهنؤ!،م3اكراالا.ب!جابيالانسانيالاصتارانلوجدنا،مثلادبئالحرةاف!ا!بةالخطوالفعلىتمتمد؟هي"الض،رلحبمهصطلمح))(و"ال!ريح

؟!وق!اوى.نكو!(لي/بئالحر،مرت!بةاسماهاولعلى،مراتبءلىرةالحراى.أنو(عءلىهىالى!يادرالمءءنا!ث-1

الغير.اجلمنالتضحيةكحريةومسهووليةواجبانفسه.فجمعها-2

وثالثفكريواخر،رواديتقدمفهئاكمرانبعلىؤ،نهالتقدموكذلكألىذلكمنللخروجمنهاكلؤررصبل،وتمحيصهالقد!اثم-3

خلاصهمجمو!افيرولف،الانسانيةالكرامةفيالقممؤ!ذه.نفسيال!بهماتومححلعرض!5واخ!راالماضبىفأ!سننضراج!ناجالاست-إ

فىالشعوباوالفئاتاوالاؤر(دوؤيمة.وجوهرهادانسانيالكسب.ونترهايى،حث

وبنت!به،وثوعاكماالكسسببهذااسهامهـممبلغفيهيانما،التاريخ،التحقيقحيثمنعلماالتأريخكانول!ن:ليقولا)دكضوروبرشنطرد

الأنس(نية.الكرامةمعانيمنجمعاءوللانسانبيةلنفسهاماحققتهللاسبابوتعليلللاحداثوربط3لميلممهممح،وللأان"حيثرونوفلسفه

بعصنصفاننافي،ررلمقالدكمتوريستطردكما،واضحوذلكانبرفوتهولا.و*داءالعرصحيثمنوةندب1أرضماؤ،و،-ائجثالث

.والمكانالزمانبقيمتهاتجاوزتقدانها(يخالدةبألها؟لشعوبماترولغانقعدير!ةمعارفالىماسةبءلمجةةأريخ21صصناعةالطالىكاف!كا

المتزثة،للمعرقةنتيجةيأقيائما،ا(كاملالتريخي،الحكمةوعليه.شتى

عناصواهممنالحكميغدووبهذا،بتساورحالناقدة،بحبالصادقة"الطريعخيةالصئاعةفضائل"فيبحث(لخا،سالفصعلفياما

.ثمارهافضلومنالتاريحيالتفكيرالد!لأ(3)والنقدالشك(2)والمثابرةلجد1(1):دليبما،رحدده،

يتفهـمحتى،هذاالسمابعالفصلمنزريقالدكتورانتهىانووراورالش!-(6)الحقيقةهحبة(5)ال!نررد(؟).ا)خ!ل!يو؟لأ"،نة

رأ)سه!هـب-وهي"الطررخيةالثقافة":موضوعليعالجمايلببهالىلشسى1المزاياانت!ر،رالىذلكمنولخلص.ايزواممعوالالمسمؤولية

تتكونوهي،الماضياسهكشاففيجهدهمنالانسانمارجنيهخلاصه".ايضالخلقيةانهابل!حسمبعقاجةجو!هـ!،فيور!تأرتأريخ4بر"رضو

والروابطالماضيحوادثتتئاول،متنوعةمعارف(1):عدةعناصرمن!!اصدثك*4لأ

لاكضسابالجهادبفضلتتولد،عقليةملكات(2)وأثارهاعللهااوبينهاالتفكير"موضوعالى(لسادسل!صلأفىي(اؤلفينصرفثموكلن

نموهامر؟رلاستتعملودو(فعالسلامةلهاتضمنفضوابطا(عارفتلكتأربخولا،(نسانبدونلاتأر.رغ(ذالانسانفينظرف!يفيهـاز""اقىأريرفي

تنميهاا!ضيالخلقيةوالفضائلالنفسيةالبواعث(3).توسعهاوفي؟دةالىوالنفاذالانسعانثيئيالماض،الماضيجوهرءنشمفط3باالاصحيح(

بها.شحصيتهوتطبعالانسانفيالمث!أفةهذه.اصحيحاالتأرلحيالتفكيرشروطمنالاولالثصرطهدوانما((جوهر19رو

(لانسانان":ثيقولالمثشودوأثرها4ارءاريخب(لثقافةبشأناورايتضاول!ابل،فقطالاجتماعىحيؤووافياتألىالاصلوضعلار"ونكأقذا

يخطط،وويقدمويرأمل،والدائمةالط(رئةحاجاتهلدو.برد،ر-صعىابرا.إرضأالروحيحيؤهافى

يعيشكأنههلدذبفعيعمل،ولالسأنيته،ولقومهولاولاده،4لنفوببئيفىوافمعت،المؤلفرأيعلىؤهـقويرت1،اضىإلىالنظرةووت9-

.فير(.لموتكأنهولاحرتهابداهـساره:لمومن.التأرلخي(لحسلتائبىولفأثارت،ءثعر؟ل!ناورصعء؟إقير
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!ذلر.!يلبناكلبئالا،لناصافنرالخناتارلكونانلناالشرمنأفهؤربق؟،ض!اتوسعاذهازربفئ(لالتاد!!ندبحي"رأل-أاثمفافةا!جاتوهن

دشق،الجاهليةبعوبا!مربياك،ريخرراسةنبداانالخطمنأنهبقررومنالئفىلمعرفة،ليوباكالذاتلاصراكسبيلاونغدوو.أحمقة(لاصتبار

نابد،راو،والعئابةالاهتم،ممنحقهالهمالسابقة؟لشعوبنفيان.والشعوب(لافرادفيالاصالةصفة.نبوز!ذا

عاصرتهم.اوقبلهمقامت(لتيالمدنياتعلىنطلعلاوماذاالا،ودائمينصحيحينيكوناىلاواكقدمالنرءددالىعلى

اكأريخيةوالثقافة.ولىلمماضيللذاتنقدشعور،الم،ضيب!مةشعورنا
للتار/حا!صحيحالادراكانمولفخادقيرر9-هنا:ا!نتاريحكيحكمنا-ج

هذهجميعنلخصانونستطيع،ونحررازطلاقياداةالدكتوررقيرركما
،عئماصرهمن4رالتمسكيجبفيماالحكمالىايفيهالحكمالى-بنتهي

."قيلحكما))منبفضلهـادلفر("بربميببم،،ات؟لميز

ص!اص!ي!ةاو؟لعناءصر.ونتخطاهعليهونثورمنهنت!فلتأنيجبوما

اككلطيل،طابعهاماكانفهيالفاسدةالعناصرواماالايراعطابعهاماكانوهو"اتاديحصئع)):وموضوءالتاسعالفصلالىز-خقلهداورون

.للتقدمالمجتمع(والفردفابلياتتعطيلمجرىفيبيناقوبا(ثرا.بخلفالذيالعملدلكعلىالم؟لفعنديقوم

اكو؟مهاواكأ!ب،اتتمررالىصاحبهقابليهفيالابداع1ووو!يرلىوللعمل،الانانةالاعمالفيظورالاورلرهذاقوةانطى،التار!خ

ينمثلفالاول.ايجابيوالاخرسلبياحدووما:وجهانيةوللحر.يةوالحروالاحساس،ودقتهبالحامرالاحساسصحة:صنمتطلباتها.وصاالتاريرحي

صاحبه.تجابهاقي(لعدريدةالمشكلاتبينالىمت*رءأىر-ماعدحالصحي

مطا!حرورقفىضعهاحرفوك!لحرلطبيعهعلىبكلطل!ماقهافيها.تتحلىمنلويخةلمبولابجآلىبىبمنماواقهـامهالمستقبلالىتطلعه،المبدعالفاعل*نساىهداصفاتومن

.-...عليه

الابداعنقدرب"يا!المقاييساهمرررقالدكورربخ!!لهذاوتبعا

ور؟ىالحاضسرأحاشيسمنالمنبثقالمبدعل!طر،نجي1(لعمل(نعلى

يلى:دماالحضاراتمنحضارةفىوهـلتقدم
له.؟لصحيحالئتاجهوبل،بالماضيص("ذاوظلاكستقبل

الطبيعة.لاسر(دتفهممنالحضارةهذهصابلغتهمقدار-1.الم،ضيلذلكالحقيقيالابن،الواقعفيالتاربخوصانع

والابخن!"دافلىىالعلممنحصك،سااتج!الذنجبرةمقدار-2لننفتمستعداوبكون؟لاصخبرعلىبقدرتهيشعراكاريخفصانع

اوأل!الأخح!منوسواهاالعلمهذ(نت،ئجربطالىالراميالفلسةبلحكمخافعذلأنههوبانهوشاعرا،بحدودهمقيداقائهمعاختباراته

.والحياةللكونمعللةشاملةبنظوات،الانسانية.التاريخ

صالط8المحرهـؤىالىتطاهامن(لحضارةهذهاكتسبهطمقدار-3المبدخيساندائمانذكران،زريقالاستاذرأيعاى،هناويحسن

صا.للتعبيروجهدهاصورهلاقتناصوسبيهاوالادلبالعالمهناكبل،وحرهموالسيالي؟لقائد،التاررخفي

.؟يردص!-أوالصلسوف

وجهاهـ!ه!الرو!ي!ختناهـابنا!االحضارةهدهءأوعتمقهـار!(

وغايا-نه.الخيرمراتبمنالنفسينحئ)ء:العاشوبالفصل؟لقبمسمفرهزريقالدكأوويرختمواخيرا

اربعة:موضوعاتتحتفيعالجه"والحأريخ

المادر"المعيشةمسننوىرفعفينجاحمنالابداعهداماحققهمقدار-5

و(لاؤ!صط!!كأالص!العبةلةال!ر؟صراؤوفيالطغيانم!اقحةوفيتارحنامنموقفناعلى،رأءفييقوموهو:الحاضروضعنا!ا

والفكربة.وألاجتماعةانبالملاحظهوالجدرر.عامبو!الانساني(ك؟ريخومنخاص!وجه

القوىعلىيرتكزانماتاريحهمنالمجتمعاوالفرديتحذه(لذيالموقف

:ابأكأباتقريرالموصوعهذاالمؤلفويخغ.لمستقبا4يرسمها؟تيالغا؟توعلىحاضرهفيتجبههالتيوالمش!ت

اذاالامحر"لاير!-ون،مالحضارةالقمهذأ(نا!واضحومن"نقمةبرزتفقد،وتحركانبعاثطورفياليومالعربيالمجضمعكانولما

الاوسع.الانسانيالتراثنطافىضمنمنتراثهاالىظرناذ!نمنور-أ،الاجنبيالاستعماروعلى،الخارجيالمتحكممحلىعارمة

وينأ:اتأريخحكم-دوتشتتنماتفرقناهوانماحالناوسوءلضعفنا(لمهم(لسبببانثرناشعور

فبىوالحكم.ف!بهالحكمالىيؤديالماضيادراكانهنارأ،ومنالشملجمعالىلنزعانمن،هذهوالحالة،لنالابدفكان،وتبمثرنا

لم(ماردنافيناليحكمالتاريخوان،يةفكرومزيةقوميةضوورةالتابىبخ.بيئذافيماالا.لحادوتعزيز

الاجيألحكممعنسا،هنايحالشا:حكمهحكيم1قالضميانرلفادمةوكفأحبرللماضماوهوو*نتشاربالازر.بادعندناأخذ،الاستاذ/قولكما،الالجاهوهذا

و(لا.لحادالسياسيالتحرراز،ئم.المجتمعفيالداخليبتطورنامرتبط

قوانينها.للحتاةانادراكنامقدارعلىيكونبالتنيجة(لتاريخوحكم.(لعربيةالقوميةفكرةلواءهماتحملدعوتان

تعريفاالموجزالتحليلبهدااؤدماناستطعتقداكونانفارجو.وبعد،وهيجذورهاتتاصللكيالدولةعلمانية:اولا:تتطلبالقوميةأنعلى

ومردساناصحامعلما،الانحتىاهعرفئ،فذمفكرعنصدرقممدكتات.
.......وتطوراالالةعلىمبنيااقتصاد؟تطوراوتستلزم،الادطاعمعايمالتنافى

مدعافلسوفااليومف!هنكتشفاولاءنحنوها.ممتازاومؤرخافاضلاا.101
ع....منالمواطذينتحريروعنوالمعرفة(لعلملتشارعن*بنسأتماعياحر

مصلحا.اجنماعياوعالماء.ا".ا
نالذكرانيفوتناانينبعيولا.والاقليميةلطالعيةولثبليةالزعات

والتعرف،عندنا(ل"أريخيةالثقافةفيماتعائيهبالذظرالراغبينفالىلافيهتصطرع،يتبدلعالموسطفييجريانمامجتمعنافيالتبدلهذا

نظروجهةمنمعالجتهاوطرئ،ألاجتماعيةالعربيعالمذامشاكلالى.ايضامواكبتهعلىوالعملأليهانتباهنايستكيممما،ا(حتلفةالنيارات

ظصتاتيالمؤلفاتطليعةفي،شكولاؤ،والسفرهذائزلىالتاريخالاستاذبؤكدالصددهذاوفي:الحافزوالتاريخالعبءالتا!بخ-ب
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و؟للاخلق.؟لز،فمهـامننحويبوصالتهمناهـمحعوصعال!هادفة،نهضممئاتالىيحمنبالذاتالحقبةهدءفي

!ها.اصلاحية
ولسلوك!!،الخالقبئبحيو(ت.نهـ!مالنقدفياحرىمدرسةوهناك

كدلروردتحاولىثم،الخاصةمعيششو،وطرائقوطرائفهم.اليوميالطبعسةفيلاستدراكهرر،بئعن!ايةاليهنلفتشيءمنكانوان

اخضساعتر،ولق!يالناقدوابةفيما./رسبعلىوتطبيقهفنهماقسارومنوالمراجعللمصادرثبتمنعاطلاالكتابلايبقىانفهو،المقبلة

رعن-((ايىعدي)ءالسلوكاصبحولوحتى"القبلمي"للسلوكلمجالاتمنبفضلهاالمطالعيجنيه(نربشطيعلماتسهيلاودلك.علميةفهابرس

نسهـخ!يطاان،هناوالقاعدة،جببدتطورحالةفياو،مغايراالفنان.جمةكو؟ئد

ف؟ول!انلا،الملمرء،كأهؤهنجدانلابد،وللو!الفناناتناجبينيربطالدضراذالاش!ودت!هـيرناعقبمعنلعربان،لالايسعناوانجرا

بصلة.الواؤعالىلا"لمتوهميةكروصلخلقالحال!ا..........

وعمى.العلمدلمحهبهتحص،لمحكربممانتاجمنيعدمهبماوالاعجاب،زريى

حياتهفيدرسالمنقودالفنانرنجالطلالناقدانتيسولوفانهكلوعلى.(لنزاهةالتزاممعللحقيقةومحبة،لاداءوحسنالبحث

الةاؤومهـمةسيسهـلذلكاننئمكفلالازتاجهالواع!درأشهبجانبوأبقاهاللهحفظه،الطيبةالشهيةالثمارهذهمثلمنلنستزيدءوانا

قرببةالمهرراتيجدثمومن،النائيةالحقيقةجزرالىالطريقليختصر.الايامهذهفيأك!رهموما.لهاالمتنكربنضدللعروبةوحمىللعلمذخر؟

(لموتلظاهرةالانظارتلفتالمتي(لظواهربعضايجادفييدهشتئاولمن

فياعمبب!يرخلعانبعدم!ببشكلفييسوقهارزيالثابينتعرفيالئقانتىزكيالدثنور

المضع!ةالرباعيةالافعالوجودوكظاهرةالشفافةالانسانيةالسمماتمن

يروسفالئيجانيعندالنفسيوالتوتربالتمؤقئتوحيالتيالسيناتوكمرة

الريقالحئ!راءمناتيجالياءدعندماالسحرتيصدقولقد،بشيرحي

التعريرقىبعملهلقوماراردناوادا،والارادةبالفكرعاطفتهمالجمو؟-.

وابنرسدابناراءجوانثهافيتصطكالتيالنفسهده!سأحاتعن

الهليني،المثاليالفكرواصطراعالاسكندربةمدرسةوار(ءوالغزاليسيناوودووسعرا"

يدتمس!عنظوالممطا!حمولفكويلتيصعلنظلمعريإةحمولتهامدلنقارلألقناثنعرقهف!السحرتياللطيفعبدمصطفىبقلم

هـيمالجامدهلبيمئة1وبينوالسماتالمعالممحددفلسفيشاطىءلى4**مهع

الموروثهاضمطيةاوالمثلال!ريقةالتقاليدذأتالدلةافيكأ،2491عامواهـ-ودأنهـمرمنشعر؟ءسبعةتناولتالتيالقيمةالدراسةمذء
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حد!كاحمح!ررز،شحىبمص!*ج!ج!!ج!ءح!-سج!نجيجو،!ىحم!3!!

ه

ححسء-.--ض--حيمجحيز=-!حيزخض-!ماو!ئروفص-صصححص--حسحححسصححسصص

أزهـسف1ودرطاتفيالم*وركأ!تعرزدم!جد!أالمصوتني!ر!-يباليءلىورك!أرحالي-،مالمسصاء،صددقتفي

دتبتقدثبر،حيف!!اءأ-حسواإعتهةابحارصففيتضروأتبش،.عندتس!قؤ-الس!ودالظلامأحوألو

،رأعص!عم!قأىا!الىبريينت:،7ؤيالامط،لىجهصوربح5

هـمالرورواز-حصلالبحو-بفش!"انخهم!.نش---بترترولولتتبلأي.!ءخهتحبوح

اط!لاأحر!-راءاصد!:كىلديهفىإحمحوأأ.. ......)11،ءء)ى!إاؤحةداءأم!!وأءر!تبوتتوك

!..

السمود!ساحااز،،فيفاتأطوانجنعبخرائب

"؟بمصرصطر!د!ةأ،،اوحادىيرأثراأههماأا***

.!دصكلاصريعبو.!ئه"ىحر!أنت!ت،ز،-"زبء،تالإجللىحةدبصضىوتو

حرأئبه!اديف1طيرو.قطص-أتخلف،لخرحىلف.احفرصإفقط-ع

اذجمهـاخروكبؤ!*!.رربرر-فالنتتفيليكي!دلىحا،اؤ-،،ز،ظرىاغرق؟،ءفررلس-،اةوتصرءلىفتو

بخلس!واقي!اهـتضوءحباتهـورإخيوتقطف

*م!*0.1المطركوخض،يرهدملنحببجى"

-،.،بةء..ت-صسالورشعاىور-رء"اءلضفرا!:،:"ليمد"

هـ-ووييأر؟مى--كطلأصكطمه!ظ-دصطصلمدبمةأأاولمحفاو.والوي!ةجدارهادونالإ-لم!يوررت،مسورة"

فض-وو!لىفوأتالل-كأخافولفأا..المح!تصرلي!اأعظذرىعلىدارالضويتتحر"

)يماتفتحأمألضخ!راءزجومكفانا!أاضور-و،أءهـإذكش!بيناءالاف!ولتسص)4تأء"ية،حب:،!دفي""

ال!خ!"كو!ألدد!بتت!هتلبم.بىصدي!فةزجوهـلمث11!زهـسصصيةا)وعدليت،رفيهـ-رء،تسىفائنمدتكى،"

!زأاح!يساؤهـزحصو!،إمجزازرعنحكالى،محما"" زرإظا!الجةأغرقتهاجووركا

عن!هـشباهـبوماتتأأأدزجا!ئمر،بالاأ!اتوتفبضظكشوزهاتموج"

،الك!!ل73جف،زتهـ،فييرقهقهأ!أا(0001يرء،محاال!جط1)،،،تخ!مام!لمى))

*..يدلةقبرهـا.رحدرأ%أ

002بصء!رهـ!(أ)ا،**

!.!ار-!!رأ"ا!أا!".ز"ز"ر!"و.ر!-ك!أأألعلل!ةؤباخجكل،تاتوتكلفي!فيءرعدولف-خا

!موالىدمشممحمدأ/افى!،را!تح!!ءجم!ك!ماصهـ!فيوت!!ا
3
ه
ه

طهـع

حىحع555هه!ى!ه5هلميهـلمي5!ه!هحى5555555555555هه!سع!ع!

..3791.ع!ممامحوالي!كرةسنفيضلموعيهـماو!همياحقرماةديوؤلمب،اسفا/وررؤوالموار--يوقدواشفاقياسفيا!م

اعضائهاكب"واصدوالسحرتي،(بولوبمجلة4افصا!لمالنتانيبوالحبدنيرر!اببخلتةضاسادنوبكصيب-اش!وخلتنيومهما

.....3والمهجرهصرفيالشعررقىالنهضةميلاد3بواواالذينتابىشان..الزمانسيمحوهذنبوكلان؟لزءلم!يطوينا

مح!!دا!ئأبغةالشاعرالدراسة!تهف!ذكرهعدمعليهنأخدانناا!منالادبيةاظاوورةادراسة،المذ!ينبيئؤهـجمعفالسحرتياذا

اكءجاننيمنالمكوئة4الزاورراسإكملثلاثةثالثوهوالهمشريمعطيالتركيبيةالسمات"نير?فوهو،ممةئرجةدراسةالنفسية(!اهرةخلال

بروأئعهـمابولوغنواالذينالرواداحدايضاوهو،والهـمشويوالشابي،عيونئاعن(لمحجوبةالغنانحقيقةالى!لموصولمعبراالمشاوودوالسلوك

(لزوة،ن!يا!!زمنث!ا!خةارجوا!قي!ةو!!الاعرافملحمةوخاصالوجدانيالنةصاعرعن4دراتوخاصةصادقهح!بةرراس""جاءتول!فىا

!صنانا!لفمننرجوا!اىلى،وغيرها،الذا!قىواكهار!ةا!اؤبابيعندراستهاما.رضاوجليلةومطراننتاديوابيناجيالعظيم

مظحقة.لسسلة"مجددونسعراء"كتابؤإنهابشيريروسفوالتيطليالخضراءتونم!ىشاعرالشابيالقاسم

-.-حياةعن(لمعلوماتحصيلةا!ولالسبب،لسببينممنازةجاءتدراسة

فارلبىالدينمحيي(دقاهرةالسلبداءالحياةفادقاانهمالدرجةوفناسنا(لمنؤ؟ربينماعرينالنههذين
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--ت-!ت--!ى--!-ي!-!ك!----صى*+-"6ث!-صهت-،دهم
11

ا----ا

لآ-غ!!حاليلر1حلى!ال!يروا،-!صصسه 51،لمصكها
:--7 -حم!-جيع!رثركلضيج!في!-.لا!-.حصا.-

--كا،.-لا

لرعس!سه!سى--عىحمسى!عىس----عسهحمسى!سى!إحمى

والاداءالمهموسا2نشعرنظرياتهناككانتالاكثرعلىسنواتعشرمنذ(لنافديهايشهانينيغيالفنيانتاجهفيملتزماالفنانيكونحينما.

والمسرحوالروايةالقصةفىفيالتقليديالموقفوكان..النفسبمالادبياالعكلاماميقفوان..عليهاولهيمكماقفبلطويلةمعايشة

اصطبهاوسارانتهىدورهالانالارأءهذهانتهتالجديدالتطورواماموالمفنمةالمضيئةالجوانبكشفللناقديتيحذلكلان..ومتأهلامتذؤقا

..انسانبمواقعي6تجاءفيولاميطنيكيةغيرفيالنقديةمقاييسهيطبقانيستطيعولانه0.

واعيا..النقديبالموقفمتبصرايكوناناذنالجديدالكاتبوعلىوالتيالنقدفيالمتطلبة"لموضوعيةعنلايحيدذلكبعدقوام..جمود

من(لمجتمعبنيةدارسأ..بهانمرالتيوألادبيةالاجتماعيةبالظروف.ا!دبيالحقلفيوالتوجيهالبناءساس4هي

.والتطورتقدمبالىالايماناشدمؤمنا0.جفورهاموضعالناقديضمهالنلابدعامةوخطوطاعدةاعتباراتانغير

فيمتباينةبشريةنماذج"مباركةصبحية"فييقممنوحاحمد،ـ!ةالمرحإلاعتباراتهذءو(ولى..النقبعمليةبصمبدوهوأ!عتبار

العجوز..السجانخميسالشاويش:مختلفةاجتماعيةوعلاقاتمواقفهذءوثاني"الفنيالعملفيهاوجداقيوالاجتماعيةانناريخية

(لتيالطفلةالخادمةشنة..شتاءليلةفينوجهاتنتظرالتيالشمطاء:الاعتباراتهذهوثالث..يق!مهالذي*نسانيالمضمون:*عتبارات

للتقاليدتخضع(لتيالعروسشربات.اـ(طرمنثميتهاعلىتخشورابع..الفنيالعملخلالمناليشريالنموذجيحدثهإلنيالتطوير

فوجهاعلىالحربهواجسىتنتابهااوتيسعاد..عريسهامنوتحرم..غخرهاوتق!مهومدىالتكنيكمستوى:الاعتبار(تمذه

..شعبهسبيلفييكافحالنياللينانيالثائرخضرالشيخ..لطيار2واذا..القياديالفتبدورامنااذاجداهامةالاربعالاعتناراتوهذه

انسانيا.واقعاتصورالتيالبشريةالنماذجهذهاخرالى..التار-خيةبمرحلتناوالتطور..بمجتمعناللنهوضاثتحمسينمنكنا

لحظةمنتبدآانهااغلبهااوكلهانوحاحمدقصصعلىوالملاحظ...ارادةالفناضا..سلبياولاعشوائياولاعفوياليىىلفن

؟رجع..!م*زمةقمةفي..العمقفيالحدثيكونحيثحضور..وايجاب..وتطوير

.العامالاظارلنامر-بمللقصةالطبيعيةالبدايةتتدأحيثمنالقاتببناتخلفنقديااوادببمذ!باالناقديرفضانينبغيالاساسهذاوعلى

.."مباركةصبحية"قصةفيلننظر..مهلاولكنوضتاويجمد..الاجتماعيتطورناويعوق..سابقةمرحلةانىبنا

المسجونينيحرسليالىثلاثينذالليلطوالساهرخميسالشاويش...الادبي

نجاحالشوارعفي!والمظاهرات..باثاعدفيزبانيةبهمياتنال!يناحمدالساب؟لجديدالكاتبنعايشانقبلمنها!بدمقرمةهذه

الصياحلانينملمخميسالشاويش..بيؤن-صدقيضدالمدينةفييدخلولا."ركةمب4صيحية":*ولىالقصصيةمجموعتهفينوح

فابتة.!بيتهتذكركلمايزد؟داللقهولكن..هديرلهالسجنداخلمن..مطلقةاوجطمدةعنهانوهتانسبقالتيالاربعةالخطوطاناحدروع

أنرمههيمالكن.المالمنخالوجيه..الموتعليتثرف؟لمريضةالىكاتبمنيخنفنجياخضوعالهايخضعالانادبيعملكلؤانما

يرى؟نلاي!ستطيعهـلذيالمعذبا!نسانوعوانه؟..خميسالثاويش..فنانالىفنانومن..ك!دب

الاتسائهذاان..الطعاملهايقدمانلايشطيعوال!ياثريضةابتةمحضعنتغيرقدشيءوكل*نيكتبونالشنانوز!رهنوحاممد

احمدان.الباطثةمدفييدالاالثائروناهـجونونفيهلايرىالتعسسشلالسابق؟لوضععنيختلفالحاليوالوضع..مضتسنو(ت

ناالنتيجةو!صندلالتو،هيهذهولكنالقصةفيبذلكلايصرجنوحوالم-قف..الابخنماجميوالواقع..التاريخيالظرف:الاخمئ!ف

ينشلونضشاالتيالسرقاتاللصوسيشارك..لصالىخميسيتحول.ا!!بيوالوضع..النقدي

عميقة،لدلالةوهذه.."التخشيبة"فييثاركونهمالذينالثائرينمنالشعرحولمعيةومف!يمخامةاراءلهمكانت(لذيئ(دالن!حتى

...العفنصدفيلنظامصورة؟ككسالذي؟لسجنو(قعنصورالمغزىيخلوناروورهاع!امامبداوا،المخ..والرواية..القصيرةوالقصة

..المنهارصمقينظام.عنها

مراحلمنمرحلةفيالسيءالئموذجهذا،نكافلنايعرضوحينحين..وطهكالعقادمعينوضععلىمفاهيمبمتجمدتالذينحتى

ولن..النموذجهؤاتقر،3ء!موقفهنحسىانذشطجبعالتاريخيةحياشااصطنعواحينماالنقدمجالفيالسيريواصلواانيستطيعوالم

منه،الفردخميسيصورشاذالنموذجهذاانيقولاناحديسهتطيع..بهايمانهموكفبالتطور

..اخرخمب!ورنلاكأ!مىالهوالذيخميسيصور"خاص-ندوةفىالحديتالادترابطةفيالقىالذيالب!حث*

ي!الحواروكثرة..ال!واربكثرةتمناز"مباركةضبحية"وقصةالق!القاد.رعبدالدكتورفيه!اواضعتركالقصصيةالمجموغههذهلمناقشة

كانو،ذا..مفتعلاكاناذاالقصةببناءيضرقدالقصيرةالقصة.منهـدوروالدكتور
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الدراميالبناءيكونحيثالازمةقمةهيالقصةمنهايبدأالتيالانطلاقهـميحيتماهر؟كمانمنماالمكاتبولكن.0الهـراغ،لىعمجرربهفمثود1

..الطيبعيتيارهاكيجديدمنالفصةتتسلسل..زث!عنفوانهفي.الحوارهذالمحبمخللبأييرنعرز،

فيتفكروها،هيالحضورفلحظة..آمنةكصةفيماحدثوهذالمحي(لاالكثيرالحوارذلك"ثلا"شتاءليلة"ووةفىلأتهـىونحن

مترخيةوهي.."الصغيررأسهاجدر؟ئراخلندورعوبصةلمشكلةحل"القلقة(لعجوزوجارتهفهحميالاسطىبينالحواريدورحميت!!صةن!،لة

..نفسهالح!تفمةهياللحظةوهذء..المياهودورةالمطبخبينيستخدمائحاولفالكانبأنزلأح!لكننا.يعدز؟إلذيزوجهاعلى

الخطو!رلموربالذاتالقصةهذهفينوحاحمدانو!مر"وانالاولالقعةنمبف!يمتناثرةت1فقربضعمبمإهـاص!كبااكولموج

افة"!ربات"فصةبعكسوذدكعميقهادىءكنفيالممننا!كةالهواجسىولدفهازعتمافو!،(لمنولوجخصلمئصبملىا!م!إتلهـكأهسكن

تقثمحينماالحالالرقيقبيوميمنزواجهااستمرارابوهارفضالني.نف!هافييقملاونيأد"رغوال!!!

قدللحوارنوحاحمدميلانلحالواقع...مالاواوفرمئهاغنىشابمنهاليلةاكي!القصةهذهفيمشماعرنايونزأنروح)حمراسكعوور

رالدوبينناحيةهنواختهووالدتهبيوميبنخنالمحةيفتعللانجذبهلافصورالقصةانازمعمقاولارينلمياييأدحهـتانرونبالرعم-لنخاء

الرتوشالىبالقصةطفرممااخرىناحيةمنوامها00(لمعلمشرباتوبرحالر،فيهاتصفرلياقى!يالأ"أخرؤوج!عدى!فيوجفأقأ،لظ

العريسمنئماعروانخاصةعنهاغنىفينوحاحمدكانالتيالسطحية*زوجهامافيعنولاالعجوزماضيعنشيمالا.نعطيناالقصةأن.البرد

الكافبيعبرك!اقلبهز؟لوما.."شربت))الىتهفومازالتالشابمنيقومانواضالر..مريضاكانالرجلوان..نية1اصرباعاانهما

."دماالاخرهويشخب"نفسهمجرد..واحد!سالرفيذلكلناكال..رزقهعنليبحتالمرضفراشي

.(نلايمكنالعجوزمخاوفولد.نها؟لتبمالذهنيةالصورانغير..خبر
لافعدت"الاحرالشيء"قصةعنالكلامارجىءانلنفسبمابيحوسو!

الشعبنضالتعوراقى"مابيموتالشعبها"قصةمعقليلبعدعنهاالاسطىجارهاوتعاطف..روجهاعلىالزوجةن!عاطفكانوانحدثاتكون

..القعمنئكلتافيالحربيالجولتئنابكوذلكشمعونحيضدا!افيفيالليلةهذهلينامزوجهاانواخبرهاال!اجاءصينمعهافتحي

."صغيررجل)ةوهيالمجموعةفيفصةالوععنالكومالىالانوانتقلبمستوىارتفعممتازفصمعياسلوبفيجاءلتعاطف1هذا..شبرا

بالظرفالوعيكلواعياكاىالقصةهذهفيك!احمدانالواقع.ماحدالىالقصة

الوعيهذاواكدالوطنيةالقضيةصاحبالذيبالتطوروواعيا(لتاريخيوتكاملاتجانسااكثركانالتكنيكمشوىانللاحط"آمنة"فصةوكل

ارضيةعلىظلالهانتعكستبرزكانتموحيةذكيةسريعةلقطاتخلالمنالاجتماعيالتناقضوأن"نئعتاءليلة)اوقصة"مباركةصبحية"قصةمن

عليهمايقف؟نن؟لاجتماعيةالارضيةالوقتنفسفيولتعكس..القصة..القصةهدءفيوعمصكاواضحاكان

."الصغيرهـلعاملمصطفى"القصة.............
بطلىطفلهحادمه.0امنهصورء(لكاتبرسمالتنامضهدامنطرسلمحعلى

بلغ..مصفرا..جذلان..مرحاالطريقدييعدو(لانومصطفىانيظنوهوالمدينةالىالقريةمنابوهابهال!كىنواتتمانيعمرها

..برتقالسلةدوقيقفزوا!..سنيشيخعمةذيليجنب؟نمرحهبهالبطالةلكن..السعيدةوالحياة..الرغىالعشيلهس!نوفرالمديمنة

علىرداالشتائميسمعوان.."شمطاءريفيةاذندييزعق"وانبقروشاحذيةماسحيشتغلانضالر1و..المببنةبابروإى،(جهته

عشرةمنفضةقطعةوج!دانهالان(لمهم..لايهمذلككلى..مد؟عباتهاترابهابينمنطفلتهينتز3انبدو،العيشكه(فالالهلاتومرةزهب

قطعةولايبكانكمافارغةسجائرعلبةاللحظةهذءفييجدلم!قروشالحياةمعهلواجهلكي-وبخاطرها،ومنجة،لسنية:(لصغيرات

يفعل.كانكمابهايلهوملونةورفةولا..صفيح0لصعبة4والظرو!..القاسية

قييمئئغلمثلاؤ!و؟جذلانلايكونلماذا...نعم؟إ.فروشعشرةمنيرستبينمصريةاسرةكافتان!خاقضهذاءتالاوررأ!طرفومحلى

اسطو؟ته.مناومنهفكشيرةلم!وىيجنيولا"كرياكو"الخواجهورسةأمنة؟فتعتغلت0المدينةكياوسالىا(لطبقةمنانهالهاالكالبلصوير

يشطيع..سيدوقتقضاءميالامصطفىلايف!الاولىالوهلةومنذهذهحولىابوهاهـسمهاالتيبالمصورةوحلمتالاسر!هذءعئدخادمة

كليأخذهاانيمتطيع..الصغيرةناديةبهاويسابقعجلةيوجرانمثلاالواقعلكن..معهاسيلغبونالذينالجمتلبملابسهموالاطفالى..الاسرة

اكرونة،"ياكل(نيستطيع.."وزينعطوة"بهاويسابقارجوحة(لىكريهالاسرةفرب.وقسوتهمرارتهالىالجميلالحلممنافتشصلها

في(لتغكترسوىالانلايهمههو"الغفيرونبوت،و؟لنداغة..والنوجهفتنامهيماما..عليهاوالحنوالعاطفةنتصئعالاسرةوربة..نفها

..انرفيهبعضنفسهعنفيهايرفهسولىالتيواللحظة،المريررضعه((جسدهاالىتتم!للالبلاطرطوبة"بينماالمياهودورةالمطبخبينالليل

حائطعلىمنشوراويلصقسلمقمةعلىيقفالذيذلكمثلالايهمهطو؟لىتداعبهاجميلةدمية.نملكالطفلةالصغبرةسيدنهـاوشوشو.!

بزفافهالمليكيهنئونالدستوريون":تحتهاويقولالملكصورةببهفوقتضعهاالتيالحقيرةدميتهـااما..لاليل1طوالونحضنها،النهار

معطلىيردركلموبالطيع..الملكيهمهمفالدستورلميىننعم.بة"السعيدلكنو(لاجهادالعملكثرةمنولماالا.نراهاانتملكفلاا"ضزلىسطح

كمالايهمهالملكان(لاقلعلىارركولكنه..اقطاعيارجعياحزباكانانهعليطقلقةانها؟دمينهاماحالالمنزلسطحدوقيتساقطوالمطر..الان

المريض،و؟لدهعنليسالهن!اداهالذي"حسنالاسطىعم"يهملمالفرصةلهاتعشحوحينوشقاءها..اشجانهاوبنعها.0.نراهااىنريب

+.(لورشةفيالسابقوزمتلهاسعد!يبال!اتاللحظةلمحهـهـهمممرورة..فرحةالسطحالىتنم!عالل

لهيو!كر(لكل!و!يجريانهاثماءمداعطلهفيمصطفىويستص.العذابتمبوملاالخيالالسر!!!هلمجيئحجالهالحطالط

والمفروض،الياتصيبتبيعالتيالعجوزجدنهمنينخلصان؟للحظة!ذهنفطةتكوق..ملتانلع!بقوكم!فصصهمعظمفينوحاصهـلىوكعارة
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راسهماديتبصرتكادالنافدةالقلقةزونجهنظراتانيحسلكنه.."يرهـطبراحةجبهتهونتحسس"المرضفيدعيالبيتالىبها/محودان

والجربئة.لمزعركأ1طره1خوفيبطردبينماشايفنجانبطلبديشغلهاهل.؟.الانهياينلكن،"واستريحيابنيانتروحطيب"وتقول

نا...ارضئاي!للىواولن..بقنالناالاستعماريونيمرفلننعم..الاحدهوفاليوم..هذ(فييمفكرلمكيفآه))؟...عنها.لصصث

نارحبكما""ناتاشا؟و"الاليوشمن"لطائرتهرائعةمورةذهنهفيالمرأةهذء(ذنلازالت..مبكراالورشةفي!ه/نجاددالذيالوحباليوم

هوويسنفجر..فيه،وتنفصريبارجةلتر.نلمصادوح95كاتنقضوهييرسميهاالمهـ/ضوالدهكان(داماترىاليتالىدهمبتاعلهااو..جول.ربةالطب

ال!دادهوشل!معادمئىرزكروزم.اليابانجينطريقةعلىيغرفهاو.ايرفا.فسمح-نعدل!صرقهافياعه.شول(لتيفا!هانم..تجرءالىص،جةوى

اكدريبز31مرالىكالطودانداهبوهوالشعبيدكرثم،جاكوالكلبفالىبة.صالابم!علىهذ؟/وقفهفلن،لابأس،لنهار1خلالبالن!ابلها

ف!يبطائرتهيمفجروهوالمفزءةصورفهظلتن1وبالاملقلبهفيمتلىء.*أمامهوقفالهغيركلاضيمهاكن..الفكرةير-فذانواراد..ادناءصحابه

ر(سه.فيتعششالبارجةكبيرامهندسايصبحانفيوصلمه،والمدرسةالكت؟ب*نحرمانهانزكلم

ارت!مداالفصةورنالصودةب!ذهنوحاحمديتشتولذاادريولارن-ر"فماذاابيه"رضعلىعىنجيهمغوؤد(صبحانهنذ.لنبردود

...الاطلاقعلىمنطقيةنجبرانهاالا،الفائقة؟لضشجاعةهـلى!رلىاذهامن!طفشقى!ف!تج!انهـا.."؟؟مكعلمتاذ(يامصطفىا!حال

لموفكي1يقظالكلعنتخبل!.نهفيص"ى،:حثالذيهو؟لكفءفالضابطتج!لوباليجدتكقصةوسصحكي..قروشصمسةاجلمنال!بوم

لبصي!وبعودح!ريبةقطعاكرر"جبانءلىتساءرهو؟لتي،بهايقاتلتستطيعالاريدكفيقروشعشرةنعم..قروشنرنلىثةاجلمنال!فات

..اماماليكينظروهويوماوالدكلكقاللقد.لاسرة1دخلفيتس!المان

ما،!كررقدر؟لموتؤكبلاي!فكرال)حظةهذهفبالضابطاننربم0.ها..

..؟لحياةفي.."مصطغىياسطىدلوقتمنراجليهاانت)):امك

س.............!.كفهبسطوالىرهوامامالمنزلالىدهبحتىاخيرامصطفىواندفع

بهـاعاديهلها1الاالدلالهسلاميهالهارعمالدصههدهانراجميوكيانا...شوف..)،؟\بص:المتسارعةانفاسهخلالءنبفرحصائحا"

صمع!رلتعيللمقاحليلانخمضعفانهابلغهامالييمهالبلغلنئمعبوالاانكنيكهاقصةفي."بعشرةواحدةلقيت

اباحولذلك،!4"!!هلاالنوعمنهيوانماالقصيرةالقصةلهاتخضع!-يوبالتماليالاسرةكيانتدعيمفيدورهمصطفىيفهم(لموقفوبهذا

اللينانيفيالشعب.وبطولةالحربيالجووصففييوغلانلنفهلكاتب1خلالمن..وضكهخلالمن(لمسؤوليةعرفلقد..المجت!معيهانندكلي!

"مابيموتالشعبها))و"عكار))منطقةوهيالثورية؟لمناطقاحدىماكاهـتبقدر..مطلقةمسووليةعندهالمسؤوليةتكنولم..ظروفه.

يرحيطصسالذي1الملحميالجواناذطويلةلروايةاساسارأييفينصلح.علافانهماتشابكوفي..تفاعلهمافيوالاصرالاناتتد!مسؤرودنة

دونالانوو!هركماوانتهتطويلةلروايةيخطظبداالكاتب؟ننحسيجعلنا.علاقاتهما

حدودعندالاغل!فيووفف،لعنايةالهلفاص!لرسمالكات!يستطعان
.....خصائصكللهمنماسك!نبمعمل-"صغيررجل))-الفصةوهذه

الحوان!تاصساكثرتفاصللفصة1اثراءدوىالصرليةوالعملياتلاوامر1.،0.

......،بعنايةءرسومةمصطفىوننمحصية،معم!!الحدت-الفصببرةلفصة1

..للمذاضلنالانسانبة

.-عميقةدلالةالاجتماعيةوالدلاله،بانيةرمورلالقصةالخلفيةوالر"وز

اش!!!خواءكار"ضطعهكبادةونبرهاهجومعمليةءننارةوالقصةاللقطاتحدودعندتقتصرل3افهابالذاتلقصة1هذهديونلاحظ

الطريقفيبعربتهو.،مضيسريةبمهـمةيقومالعجوز(للإنانن؟لثائرخضر.وابعداروعماهوالىنعدتها2بلالمجموعةهذهبهاتتس!(لتي؟لان!انية

فيا،!رجامناربعةالىيبرقونشمعونجواسيسىلكن"فنيدقي"الى؟لن!عبها))والاخرالشيء"فصصثلاتغيرالمجموعة!يب!بقلمم

امصوي!نكشف..ويقتالوه..خضرللشيخكميناليئصبوا"جبرييل"."الغبرةشاعر"و.."مإبيموت

الطريق!ضه!الانوهومهئن4الىمرقكدحضرالشمخلكنالحواسير
......الصمايمهالمصص!ناداثهاطريقه!بملختل!!صة((ا،خرال!صميء))،

وجال!-!،بعضىالقيادةوترلممل..شقزرافلابر..وجبدهبعربه!ز!من2!روا!خارجهللمتناهدالطويلوايو!فالسود!لىلحنمدذ1

لال!ل؟دأتددوالكمينالثائرالشيخبيئالمعر؟ة.نكونببنمالمينقنوه.النفسيةو(نفعالافهالن!نيةالمبطل!مموروالندا!اكحاليلءلى

فركمن،قاومةنعدصاقرمعبعضىمعلحعبمال!نهااول!لأتةلىانلتيونبننطمعلسمخلنجدلهوا?1وصفديكاملةصفحةنوخ(حمد/صشهدالعصةبداب!وو!ب

هـ...........لضباطمخم!صةا(القنالبقاعدةمابمكان"نحيطاكجم!والمخازنو(لجو

اهـ!ذي(لعام!لهـصومالفرصةالشيخانقذويتيح..حرجمأرقفيهو:.بخبرناالصف!كأنهايةوفي.السويرصحربفيالمصر.لينل!(ن1

.شمعونحكملانهاء7الننعببهقام
قصنه.الكاتبيب!أثم"لابواب9علىالحرببهاتلمد11

هـهـء!سسيزوجه!لحركاتباههماممب9-لرشابممريضابطزوجةالصصعاد

مطابع:علىطمض4الاشنعماريينتحرشاتوءن..التأميمءنيعردتونكلهمالناس،فىث!كناله

سع-ادمغذهنفيسرحجديدةيانباءيومكلتأتيوالصحفوالراديو!،

"ا!مف!ئولمر!أعهو1!1د4هـربفيروجهاماتمنذ(لاليمةفجربهاوتتذكر"لفيدهابلا))\(جم!

ص،-.!و.لشملم..لسويس1حربجمازوجلايرموتانكبالاكلكاننمعم.لحبئ!

!أ؟929؟محونا(ل!وا!ه!هوبيتما.عليهالابحتوأبابت""ا9"منى))لانجدزم(لأ!ولىش5

مسه.!يييييسسيىميىعمييووطره1بخوالاخرهوم!تغولاامامهاالجال!زوجهابركونمخيلىهالمحي.-هـ؟حبم

47



عيررث!نممثصممح!ل!ىسس!لسهـكر-د*!مميلأل!!ح!-3"..ا!خرى؟لموافععناللمحاتبعضلكمالب1يعالبأنغصةلناياوالي

بسي!.ورحوهو..(لمديئةحكم(لمضاهرابوجوءيى))تولىؤمخرلا!في

نروهإتهانالمجاهديناحدالشيلألنخيرالطريقثتنتين...سنة22عتته

عألآعجصءلمحيف!طالرنيسصخابئموظفيهومننقوةإانثنستطيعفألقصمهدهودي

.حد!ململه؟للمحا!هدهولكي..طع!أنح!البلدهكي

ملاصحهأنعمعظوالنفاصيلأنجنإئراتولكئ..للشخحتفتمزدحمكلإنها

..وةقتهالندرتهاالقصملبكالإ

اإلمحكضشؤئ!!تىسنصهمهجمةعهداذالقصةهذهديخاضهاالتيالنجوبةعلىال!،تبأو؟فقنا1و

بتقريبالش!مانيالاقليممنقصاينوهوالدينمحصوألسحيدللاصتقدألى

.يرلصس!لطيفاجواالحوارهذااكسيهاوف..المليئفيفىاللهجةالىحوارها

ءييمص!!م!ب!13ءم،ص!ى.ماحدالىالفنيصدفهامنوساعد

*استخدآالةصةهدمولمحي"الغبربنن!اعر"مهبمالاخيربلهصق1بفذغ

ليتيسحالسياقيمعظمدينلتعبيركأداة؟لدإخلبما!ئوجك!خاحمد

أ،داهبشعبيم.حيمئشاعرفعذاس..نتلمعهومننالسهحنالسرر/قيللنمئذهت

..بشعرمولابهيمرفاحد..هتاقصنغتنوالمجتمعاللهمنمضككد

رص-ءر!ايهبش،ية"أخمورعه!أا!خندقارأس!!سور.باشارعقصببهـدةتكوىولي(1؟لكبراءمعا!رضج!ةالمعنقصيدةيكتباناراد

فيالضخمالفندقبادالىلمحليذهب..التجربةبعيتنىن9!بدعصماء

نتعورهوييأداد،البارفخالارستقواطيقبالخبفممحباهفتفقصخدآ..المدطذة

(لالايأتيهوالمونياك..بهلاينتأنمالجرسطنحتى..لتالطخائبالأفمة

*شهتؤاكاتمنين!ونالكل..الجرسوناتوبنبهنجهمشاجرةيشعلكادانبمد

ل!ة012و.ورسافي،نفي..الارسضقراطيالوسطفيعايشالأقلعلىلكنه..باستخفافحوله

..ويبدا.الوصيدقفليكتى..البيإالنجربةمايتتيلفد..؟لكيرقءجنةعي

..-إ؟!ون-اسصضشجرجهات:الخارصن!فيلقد..لنف!ممهلازدراء4كلماتاسقاطفي(عمامهولبدأ..الكتابةفي

رلكومع..الدوامةفيوراح..فقطاثنينغسين..كأسينشرب

دولارات6اومعالغدفيقصيد.نه!عباسوينهضقرشاتسعونالانفالحميماب

راتدولا01:اهـسكصطفاالقصكأنهايةفيبملاحط!ه(لكانبيفاجئناتموالالمبالمرارةشعوره

..."تاريخهمنالمستشضفيعباس"

ريالاا!.:الإر!ينفيوتخيلاتهذ؟نفحكىكالهاالقصةاناماةتأويلينن!كلالملاحظةوه!.

خروجهلحظةمنالمسمنشنىفيعباس(نواما..الستنتمفى1ميهريض

لى!،دإ"،ااو.هأل5؟:أرراهعأالاالتصرناتللبلعبريرانهاظطتبيهالمخوط؟لاطنثطانأغل!لى،.الفئدقمن

!قيهـء(الاشترا!!بىهـ!ص!مةنقللالتأويلهذ؟ب!ونواكى..ديها4:الغواالقصةوجميالمنطقيةغير

....هتتغر!القصتبتإمةمن

بربويةاو!وكص!هحوالةاجمال!ةنظرة"مباركةصمبحية))مجمومحةفيننظرحين..واخيرا

بىمختارة"مابيوتالشعب!المحصة."ماعداكلهاالنماذجا!تجد

نحسهااييالنماةجوهي..شعبيحبمقتفاهبهوالمديشفيممينقطاع

الاهـلإنافعسنوحياتهاسلوكهاورمصدوراقبهاطويلةمعايش!وممايشهالوحاحمد

العميقةالمهـراسةطريقعنايضاتأتيةرالمعاشةالتجوبةائغير..كرب

الادارةمعبثأن!!يتمق..الفءكطالصدقللاخرهويوجمحالذيالواعيالتمثلطريقوعئللمجتمع

قطامحاتمناخرىبنتمريرفينماذجنصورانستطبعالتمثلطريقوعن

0..المختلفة!تمعنا

*

ء.النماذجهزهكلعنبال!نابةمطالبونالشبانمنوكيرهنوحواحمد

الىالمىاسلاتتو!.نميماقاكبنأمنغالقادمةمنتموعتهفيالتتاتبمئفنبتخرمماهمتفوهذا

مفمارفيا(مباركةصجحببة))ألم!تكمماالقصصي،فنئااربنا(فى(ءفي

4123..!صب!وت،ا؟دال!مجلة..؟دفن!ذا

!ههييجمحمودالفتاحعبدالعزبزعبدالقاهر"
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22ثر2ا.ئحصفيا!ل!!ا!ز44!يم-ص!-
..--سمص.س---

-----

!باسضم!لامتفغال،للاعتراضرغبةبادنىتشعر!م.ترقبههيراحتوحدفت.شارعالىشارعمنيساراانعطفت.الاولىالليلة...

.يديدع.طيب-كلمن؟لكلابونبحت!ا.الظلامفيابىدوكلابعنتبحتانمحيناها

:وقال،،!ها!ترك.مغلقاكانالبابولكن،البدوبابالىونظرت.فأجفلت.ناحية

لعالي.(لحجرةفيسنتكلم.تعالي-لاحتىتجلسانوفكرت.المراحفيالباركةالجمالرائحةوزكمنهـا

:وفال.الظلاملمحيونب!"انوفكرت.صغيرةكانتعئدماذلكفعلتلقد.الكلابتهاجمها.

المصباحساوقد.لحطة-كلوسكتت.سيرهافواصلت.النباحسوىشيعاتفعللاالكلاب

:محذرةفصاحتيهـفىصغيركلببينهاكان.سرهافيفابتسمت،النباحعنالكلاب

!الحارةلحلىالشباك.هس-..عليهايتفوقانمحاولاالكبرةالكلابويتقدم،دائماذيله

واضافت:،ي!*

.المصباحتوقدلا.رشاد-.ضوءولاصوتثمةيكنلم،صيفبيةكانتالليلةانومع...

نبوية.،،امرك-،بالبهجةوشعرت.طالعاإكنلمالقمرة،مغلقةكانتالابوابوكل

.الولادةورصعوى،المر.لبةثم،الحصيرةيفرد،العتمةفيورأز4كالت.ساكنةصيفيةليلةفيوحدطتمشيولانها،نيامالناسلان.

لها:قال،لمكفكانوبينماظهرهمسندا،البيتعتبةعاىجالسادأبصرت،الظلمةتثقبانعيناها

.بجوارياجلس.تعالي-.ننهـدت.يدهفيتلمعمتقدةوسيجارةمنفرجتانوساقاه،ر1الجدالى.

تفعل؟ماذا.دعني.رلثاد-ور؟ح.جهتهافاستدار،فدميهافيالشبتذسبطرقعاتوضاعفتبقوة

قائلا:،اقيليهامنرفيضربوهو،يلهتصونهوراح:!مسهوسمعت.نحوهابهموءيئحركشاووته.الاصريرقبكلاهما

.جدااحبك.احبكاني.نبوبةيالاشيء.شيءلا!نبوية-

وف!ائت،برفقفابمدته،تتمئعانعلىمافدرةاشواقهمناستمدتب!عا،ويح!!.لجريكأنهاوبدت.وابتسمت،(مامهالبويةنظرت

بفتوراعلىفارلجفت،ساعدهاعلىكفهبلمسواحست.بيدهاوامسث

ادتانريرد1؟.هفيها!ني3رانأرد!ماهذا.دشماد!،نحوهرأسهـ،و(دارت،مقاومةدونالاخرىيدهاواسثلقت.واسفل

ليهـا:1منوسبعدلهوقالت.وي!بطيعلوصدرهاواخذ،الر،ميةانفاسهورهمتها

نمويه.؟ت!ور!ئداركل!.نبوبرة!:شهقة

ولكنها5صورهعلىلرلمكمالوودت.اليهابالحاجة!وره!ؤ!ا.رساد؟نت1-

نفسه:لغثور4برمحالف00تعالي-

0فائدةمنكلبس-؟ؤ"ص!عت"تغاوم؟نحاولت.و.تبعته./هـهامنوجذبها

:مشنكراثهمس؟تريدماذالا،لا-

طب.فائدةم!ليى..؟انا-:قائلابيتهعتبةبهاولخطى

و!مت.احرىهـ.رةورر"رهـ!،!كن.ورها!!تربانوحاولاكلمكانابىيد.تخاميلا..لعاني-

لمفسى!ا::بمكرفقات.الصالهفيمعهاصبحت

"؟بداوحالىءيعهملنهـ.أنبوير"يالهلانقولين..هل))نورعندكليس.الله-

:ل!(وؤ؟لى.وأفظرت،مهـمكرت،((لا)اءلهايدولىانوحث!بت:هـامسةدصاحت.البابليغلقالاخرىيدهورود

معا.سنجلمس.تعالي-.الليلةليس0البابتفلقلا.لا.لا-

اذهب-انار.برد.لا-:لهاقالولكنه.يضحكانكاد

ك!:8وؤ،يت.ا!ءهاود؟كر!،صدوله!في"،روتسج!ع!احمصنبويةيانخاهيلا..لخمافيلا-

د!طصوخ-لها:وفال.البابو(!ق

له"لمحالور،نض!كان،فبل؟معاوبرانا،احديص(ىالريدبرن-
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أرضاشتشري،سنواتمحدءبعد..و،عرلامناخرىارضاونؤجر.وحدهالبيتفي(بي..دمي-

انت!لكملكاتكون،اخرى!لملائكة2معخبزاياكلالانانه..؟ابنك-

فائلة:واضافت:فهمست.بقوةاليهوضمها.وضحكت

اصط.لزوجأرضيا؟جرانروضت،وحدهالسببلهذا-.ساصرخقلت-

بعدمولى؟لاولادنايرويرء،(ناكلإكيالفدانارءإو.ب!حىرتماذاولكن!.ابداا.نرككلن.شئتاذااصرخي-

وقالت:.بحزن!أسهاوهزت.نبويةفنفختتبصورات،عنقهاط!شفنيهفاستقبلت،تختنقكأنهاوشعرت

كلووقفف./ولىالمحهذهفب)فىزوجيحىاول.رشاد؟ا.عوؤء-ورأسها،تسبحلواحمهصورةبراسهاوطاور،هواءنسمةعن

يتزوجني،اناليلدةفيرجلكلهماصبح،ماتوعتدما.وجهه...الماءفوفى

.رشاد)1مومالمتزوجونصكأ.والبظرةاناله!اجلمني!نزوجي***

منكليسانهافلالم.انتحنى.عد/دةؤهـنلآ1يرهـاكودطالذينحتطالنادذةخصاصيحجبورشاد،خاؤتاكأوء1يلقيالمصباحكان...

أولثفةنفيصاى،حالمتينعينينهمماوفتحت.بجوارهاتمددثم،بيضاءبملاءة

:ومال0برأس!وطآكل،ج!!ص!ن،له)مازهاحزينارلتمادوبداونتمعرها.ح!بويةيتألق،عينيهفييزالكلاوردياوج!هاكان.سعادة

.0يكاقولاني؟...بيشقينالا-هوكان.الاخرعينيفيينظركلاهماواخذ.راز!تجهامنهففوحمجدول

ون-كأ:هـا*عته:رشادوفكر.تماماساكنا

ال!..لانهءحيلمكونحينالابرجل؟تقلاانا..؟بكاثق-"مبانئرةجلدجمرتحت.سريبهااحمى.الإعينة520"

.رشاد.ر،الهـار!ك!ءراكهاوب!ولكن.لماذالعوف.برضهووزام.بدورها!وننهـدت.ذلكلهايقلولم.وتعهد

بيألأفثقينالا.10نبويةيابيفثقبنالا.ذلكتقونيلا.نبوية-:لهافقال،القديمةالفهـرةنفساليهعادت

:بفتوردفالت؟تزوجنالورايكما.مبوية-

فتي!حتى.با!ر(ثقلا.لا-:تقولانآقرتلكئها.بشدةقلبهاحفق

:بحزنفوفقال؟وامين..؟شنروج-

(نشى.ارد\ذرنا!كللن..؟بروماع!فيا!لبانا!خامبئ-:بدورءيقولانوأثر.لقولهالحظةتضايق

كانوا.عنهيقوإونكانوامثلما،عنيالناس؟قيولاناتحمللا،فقط..لكن.معنايعيشامن-

عنييقولونوسوف.اجيرالكانولمولاها.تطعمهزوجته:يقولون:بلهفةفقالت.وسكت

لصا.لظلولولاها:ايضا؟مانعالديك.لكن-

!7ها:!كااىدتتنط.ءصهـ*"وطهل.وصمت:محاورافقال

((ابدايره!4لا.يفهمن1يممكنهلا.البغل"؟حقانحبينش2هل.لالا-

برقه:ففالحف.كطبهالمحطمنهتنفد،اصوءهـحشلىعنرأسها!يونقحت؟ائتتحبثيهل..؟بيتكدخ!ت"ذا.نفسكلل!

تهـاختي.واذا،محمدالراجزوجةجاءتالليلة.رلت!اد!.تك!تحبهانتكنتواذ(.نبوإلأ؟حقاا!بك.اث!ص(!

لك؟وللتء،دا-؟تماكينه؟لذيالفدان،وثراءبيطا،4!رتكنبينهل

واكمدف.بزوجهاالزو؟جاقذللاحى،لدياخنيتولم!طجاءت-وغطت،وجلست.كنوقمهكاذتماصث.صوتدونهيشهغت

يرطرد،ذلكوبعد،(لفدانلهاء!بل!تيعييزوجان.ور!ثاتهاي:بانكساروؤالت.ا!دمينحتىبفوبهاسافب،4

..او..!ضتىاوابتي؟ينوام!-

ي!":والال.رلئادما!ا.نتم!ئاابود!هبمنر!رم(مين!

لها:قالتوماذا..هيه-كأررمامثبم،اجيرايعمل!ل.يكبروعندما.رشادياابنياله!

،.المجطرع!.إوؤ!ط:!و!لمبانه.!وولكن.طصماتهاطط-؟طفلةكئت

!و!،هـا؟نهد3وبؤ،علىورلمح،دائمماويرحدنئي،الىنجطالىوإ"في.هع!الارضهـسصيررعلآ-

.ا)"راناجلمنول!بمبر،ليح!بني!زوجنبم..وانتانانموتعفدما.وينزوج،يكبرعئدما.رشاد؟ا!مني-

.بحدةرشاددصاحابد(؟برملكلا؟شيئايملكلاوهو،ارضايملك،سك،؟حوءيصبحهل

نبوإكأيراانصدفتنه.كذاب.كذاب-.:لنفسهرسادوقال

:مؤكدةدفالت"تحصنيا!هاوقزءم.؟لاعيمنةبنت))

واكأر،اولاداروح!لههنؤوجارجلااصدقيكيف.رلتمادر،طبعا!:باسىلهاوقال.بعمقو.نمهد

ثق!بلهو33،رسادبراتعلملاانت؟وجههفيبرقفمنيقتلذاكمن.وانتانا،السرقةمناعيش.لصاسأظل.اذن-

فل!يعلىالدم:لنفسهانبويةوقالت

باشفافى:فقمال"ابدايفهملاانه..؟معهاصنعماذا"

م!ال!اجك!صدهرلض.ءلمببمأ!ائ!طاوب.فبو!ه!:بحمأسلهوقالت

بغضب:!يصاحت،معاالارصونزرع،المهةكأهذهس!نمنرك..؟ذلكلمكقالمن!
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حاجة.ليلملعم!وانكل0وحدبمماعامينمندالارضازرعاني..؟الايدمرجمما-

الجدارةعبرالصوتوجاءهاالبقرةواعلق،المحمارواصهـل،بيدبموالمحراتامصكانننيعرف

ابئتبم.ياتهونمصيبةكل.اشتييا"لهون-..و..الساقيةلمحي

الضوءفتؤايد،بسرعةالمصباحمغتإحوادارت.بشدةلمحلبهاخف!:مائلارشادقاطعها

عيثيها،(ماميتقلب،الفرنبجوارنائماابنهاوشاهدت.الصالةكي!نبوير"؟،متلهرجلامامامرأة.امرآةاندتنسيلا.نبوبة-

وفالتةكهدأت:بضعفقالتثم.وصمتت.انئدنبويرقيهدات

أحدتماذا.حاجةيرانجر-؟حفاا.حمبني..ولكن.صحيح-

ابنتبم؟ر،والذرةللقطئحدتولاراوت-.نبويةياجرااحبك..؟احبك-

كالتلح:باردةبلهجةنبوإكأومالت.نتروجلمولوصش-

حاح!ة؟دالزرعي!رتكلاذا-وفال.فخدضهما.عينيمهفيونظرت.قليلاوفردد

افياخبرني.ابضتييازراعتكفط!و!..؟نبويةبر،-لعرفيا!-.نبوبمةير(تروجلموو-

غائبةوالت:مصدقةنصفإىوفالت

جا!هاخى،بكلمةتنطق2ولم.ولصعابجو؟رجالسة!:ويةوتنها-؟"حمدالمحاجمنورسحجمب-

:ا!موت:بحمماسفقال

.ب!رفون!لملم!الناس؟..نبوقييانعرلمحينلأ1-.اخرىمرة؟لسجندخلتولو.باذىمسك؟ذاساقتله-

:الباردةاللهجةبدات4نبورداجابتها:لنفسهـ،وفالتبالوقوهـ.وهمت.براحةإبوبةنمهدت

حاجة.ياذللظعرؤت.51-"حتمالستروج))

اننيلعلمينانت.ابنىيااعذريني.الحراماولادا"4جازا!!-:رشادلهاوقال

..اليكلمجئتذلكولولا.سنيبسببالسيراستطيعلا؟نخزوجافى.ستت!بين-

صوتتسمعآنئذكانت.الجارةقالتهمماحرفانبويةتسمعلم:فقات.الحجرةباببلغتقدكات

لنفسها:نقولوكانت،"الليلةءلم!بكمبروك":رأسهاداخلمحمدال!،ج..لابشروطك.لا-

نبوقي"ياعملهاالمذيوحدههو..اذنلازرعتقطيعهيعنهيكان":قالتثم

الطئ،منطبقةعنهوأذالت.الحائطنحووخطت.ننويةوقامت؟اصدسيرا!ي!ل.وانظر.ابى-بتبابالمحتحقم-

وفت!حتها.،صرةمنهااخرجت،معتمةكوةلهافبانت.المفجوةاسفل:ل؟،قالأز.ويرحرةضة51حواليهونظو.بىاب1وفتح.رشادوقم

نغس:فيوقالت!(حدرونليسى.لا-

م!نا.لعمر1توفيرل9إؤما.السئةهذهامبن؟جوعانموتلن)اءخبةءفدوجام!ق.سيجارة!ووا!غعط.ابى،بمنهيواف!

بني"يامنهسنألحلىالانولمكننا،ارضابهسننت-تريكناجعىد!،رأئحكأيرت!تمممكان.زاظرو"عنغابتحصىكبهايرقىواص!.الباب

ءيةأ!"سورع!فغل!انهاووكرت0القوةالىمغلقةسةالمهفويرقيواعادت.كفهطنجمب

،موةجهوالىتنظر،ابنهابجوارلتجلسوعادت.بالطبنالممب،حمي***

:بعبنب،،تش،طبهوراصت.لرةإحالمصبزجاجةوالىع!ناهتولجول!.محمدالحاجبيتمنففنربلبويهكانت...

سيف!لوفهـ،كانوالكنهم.بغلمعوامككعلأو!،.اءيمنيرالمحعلو!،))وبىهـ.ديهـر(ز*"وخبز،مقعبابهتهفباقىجالساابصرته.المارعفي

"؟نى،برا.كلبرورى.بجواركخئمةواناايرضااف"شوررت.مشت،،فيفأسرعت،ناحيهابرأسهي!تسج"ذلممحء"

!فماتةدابا!،انوفكرت.عينيهامنايفبرمعةتجدوا!ابرص)):لغل!يظ-1بصوفهسألهاوررما،برالعصاضرباعليهال!عصنهال

ف!عها:وفالت.لفدانينءالكاواصصبح،اجبراكانوانه،اهمها:ك!اوقالت"؟ف

طرف"و(به*رازاانيهل.ممالكااصبححتىكثيابي1شلى))"؟ثد!كنتاذحمبرعرف!افراه"

((؟(لصرابدي،كط44بجوارو!رق!.ووءرأله.تمامابمحاذاتهءصارتواد

ىائلةله!جب!مى،مئ!،!االاخرهو،رجلصننزشصفاخنهااىوفكرتلجرو!يقيوبةاكلاموففزت،بشسرةالقطةفماءت،ب!صاحلمحصر!ها

ىلروقي،رنتادالىتذهب(نوفكرت.زوجت4اختت!ميانيمكن!ا:الغلي!بصوت"لهاوقلل.محمدالح،جبهاولحق.الخ!هينص!فها

لنفصها:والتو*ن!ا.حدتماله.الليلةعليكمبروك-

1(!و!هلزوجشلم،ليو!عنعاق-برمكلتء،ذا))ب!اطر!\دار.وثاء!،،خاقة،طوولمهضحكةواطاق.وفىكها

.دا!!،،.رمي!بتم،(لفجوةاء)ىد/ا"لهاير!ز-!أراف!و.بةولمحت6رشادعندمنعائدةهيموكاف.شاخراكانالوقتولكن.لشتمه؟ن

.أ!فرنداخرونغ!ب،البابعقبتحتكلنتموق11ءرسه))وشاهـدت.ادنيهاونجرقبيتهبابصرير.لبضمدوهيوسم!ت./بهفيالععماش

عركممهكلتترممدوراحت،بمكنسةفجاءت.و؟خرى(خوىو.نبعتها:فسمعت.بيتهانبوبةودخات...

.ف*ي؟نفررت!،.فقتلها!ىضرباء(جهاونن!،لى،الورودةلر،ول؟ابثتيياجنتهل.نبوية-

:الجارةصوتوجاءهاير!وارجاره!حورر-ثان.الردارفيمربعةمجوةالىتبويةونطوت

في.-جيلىلدكى؟نلو!!كن.ابخمي.براالانكافدة4تابىولاءلي!!:تويةوو،!ت.الفجوةمحبرا!يها
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!ليلا،البابو!تح!،بننابلمحفطابنظرت.شيمالمويةلعلرم.اتءيراالالطنامي!سو؟إ،*دتم!ا!لىث

بعيدارشادواسرع.النابفتحةواكمات.بعن!احوالمجهاودارت،لمص،،رجلوهاكان!وازر4ذ!كروراصت.ا!كاءءنفوبة!ور

،بالمفتاحالبابواغلقت،رأسهاحولطرحتهانبويةواحكمت.البيتعنلقد:حاطربرأسهاو!ر.ارداشيءحدتلمابل.حدتماحسث

صدرها.فيووضعتهلاصج!ت،خرى1اشيماءفوو.انهاولو،؟لرجال4يفعامماكن!افملت

المصزطفنطرهاليهلمحعبر!،سن!شجرةلحتواقفانبويةرأته...لي،شفاق:لهايقولرنتادوفء-ولسم!ت.محمدجالحطحسابه،جملرجلا

خطواتهما.هدأترم.مسرعينوسارا.بجانبهارشاروسار.الصغودء"-او!لى.ا(ءحمدال-،جكلركسيمح.ثمحليخائفافي.ننوية"

آنئد:لهوةالت.بافيوولصرقةشبللت.يرتالكبر!لبةوتناوتفقامت.عروقهافي

لحدثي؟انلريردويم.رنتعارياخو.هه-ول!ارت.بالمفة،ح""قيواغل.ابى،بوؤمحت.ا!!بماحفوءمنوخافتت

يماما:ناعمبصوترثلمدكقال.القدمينحافية

رألعي.فيالمثلهادرت-وبر!.ا!دراسي!تظر.الق!ب!ح!ل.ماليعاالجرنكمات.ءـ.

مسأله؟اي-.م!هدالمحاخبن1،ط!فوةها.برت؟ملمقمح1روندائرةكالت،(لاكوام

مخطيءانثيود.احبكالا.!وبركأ.بازواجنامسألة-واشطف.كأأوكلايرفيالخرقةوضمصفئمءحوإليهافورةوتطلعت

..منكطلثتاذ.الصغبرالمصر!شاطىءءلىعائدةوالرمحت.الخرقةفيثقابعود

كال"،:بيمضما.وج،هاالىغزلرةدماءوصطدت.لبهاةدناتنزايدتصوتفس!ت.البصبابوبإمت.ال!ربةطرقاتفيوان!درت

..بدونكاعشىاناشنطيعولا.!مااحبكانا.لعرفينانت-الفجرلز(.نيليرقدحسم!!4حنودهنت!ت.القررقيل!مإءيملأ(لمؤذن

.سشزوجولذلكؤ"حمةقدآ،نتنبو!ةولكن.((حر/فه.حوبرقه.حرإله!)):زاعقا

رألص4كان.هع،ووقفا.رفىديبإدهواءست.،يهاومدت:الحدارعبريلاليهاالمجارةصوتوسمعت.بهدوءواغلقته،الباب

الاسمر.وجهه:فيهجزءكلبعينيها.نرشف!راحت.عينيهااماممحنيا.نثوقي.براحريقةحدثت.نبويرة.نبويةس

الصوفيةطاقيته.جبينهفوقتنتصبشعرقصة.المليحةتقاطيعة،الص!تولزمت.ولدهابجواروتمددتذهبت.نبويةتجبهالم

:بفرحوقالت.رأسهجانبعلىبدلال(لمائلة:1!صوتبءهاخنى

عتضى.فيانطر.ستتزوجي.دشاد.سنزوج.صحيح-؟نبوقيياذهبتابربئ.نبوية-

تسترحلمغريطةبمفيمنيهفيكانت.برعةعينيهافيرشادنطر:متناومةنبويةعليهافردت

قالت:ولكنها.لها.حاجةيانعم..نعم-

مني؟ا.نخجل.تتقييا-!ابنتييالله؟..الحمرهناانت-

لها:وفال.ماترةضحكتهكانت.هووضحك؟حاجةياحدثماذا-

!ابدالا.لا..انا-!ابهنمييرايفةصرحدفم.؟الاتسمعين-

حولهـهاعخ!بفةادارعءا!ةكماف.بجوارءف!ارلط.هلميموواصل:ن!امابماردةو!ه!ها،لبتسمو!ئيزبويةفقالت

له:فالتئم.الضفادعلضلقيقننصتوبهـأت.حاجةيماغرحصل.صشه!سيطفئونها..صعحيحآ؟!

اطءلهل.علىل!اديالض!ادعذكود(نيمفو!ور..؟اس!ع.رلشماد-.؟!رار!ت!ا.4!نال!!!ل!يخأان!ون،فيوبةوناكلت

لها.ودالى.باردةضحكهزتادض!ككل!لملأ

بة.نبو+/،محت!!حدثونصالىة-ء!--؟حارتوا!.نهاجاو!رثدمنبر"ييوعاهـل!.ال!ألمجةا!و..

؟رشادا.إرفولونماذا؟..ع!-ؤهـا!طكادط.اإخدوانءا!لألط4الظروا!حاو)هـا!!ءماإاع

..!مدالح(ج!رتاهرأةان3ل!ولون!:رونووكل،ا!طلاممنوبختون(بذكأ.ور!ب،وحد!اجايم!ةهـررإت.نا!

ي!:ؤمالتي!جرءلم.فا!"اور(ته.رةالطارضعلىلمحص!لاممطالم!!طالضوءوق!!

؟ررعص!.ال!.رشادير،ول!نيسصروج!ولكنك!!عة.دخلىمقي."!واليينظرلمحالإ،لطاح!ظةو!طواصا،ا!وءهـقعة

نبوبة؟ياغببرييعميكو*ن..؟احميك!الىونظزت.محثرةفمهامحلىاصجعهافوضعت.ورأءهال!الطواغلق

كما!وربما.الؤاشىعنبعيدالانانهوفكرت.فا.فراصونهجا!ها:اذ!هافيوهمس.مفهاونقدم.الجدارا!اتالفجوة

هو:وقال.عفب!عبدايكونحين،هكذا!ولهثتكلمبظهحا-

لص!ونال!اس.حدا1وواجهانالانيرفدرلامحصالحاج.نبوية!-؟وشا!.ط(ف!!

.مكانكل!يك!نه.بعيدا،اواوعلمحي!

:بازفعال!يصاصت-:فهمسف،مئهاليتزوججاءقدانهنبويةوفرت

يكفحىعليهاردانبدلاكان.رشاديرابدأالذي!ولكنه-؟!ثشيءايفي-

.رشادياليتزوجشيذلكيفعلانه.فعل!وانت.محاربتيعن.نعالمح!.ستعرفين..لعاني-

نبوبة؟4و8س!دوكانهافلاوم!.الص!الم!رمط!رانسن!لي.طيم!!

.ضد!،ثيباروهالانورهكان!.ب!فط!د!ر!ا!ك!فايهاوق،!شلهر!ا!مالى

وقالت:،السيرءنو!قفت؟ستأتين-
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ققالت:.حولهااأ-هـمكونوضايقها.الحيلح!هامنالشة.رشاديانعودهيابنا.ك!تيرااتمدنالقد-

ثئستاذا،البيتالىمعكآتيان"صشعدة،اؤاالانفلئعد.رشاد!:لهاويقول،صدرهمناليمنىالناحية!تحسسورآ.نه

،الذوةوسطحاجنىس!اقضي.هناالتظريني...ءيبطيب-الانليسلا.لا..نعود-

معا.ونعود.رشادو،احمني.خائفةانا.رشاد-

اعوادب!ضفويةوسمعت.الذرةاعوادبينواختفى،هاو!03بجواركرجلاادصت.!4.الاناحميكاني-

حولها.وتلفتت0عالياالضفادعنقيقسمعتثم.يحتفبموهوتتكر:فقالت.!تهـ،دوأسحهـلاالىوقفز

،ف!ت:.سور!لما!ن!اعبنيهاو!ولت.هناكمم!حتأقةاللمؤر؟ةمقابوثا!الم!هـوكلابانعرف.رشار-

"؟دائما،دائمما،هناكنائماالانسانل!لكيف"؟مالها.8ا-

ساكنا.داخاهاالنحلكان.المجاورةالمنحلةعاىعيناهاوتركزت؟منهاالبلدةيريحونلالماذ؟.تنبحالاناسمعها(ني-

الجدارينفيذهئهاوطوف.فقطجد(رينسوىأبحلة1منترولمراسهـاالىوقفز.يجبولم.1نرةافاالضحكةذاترشادوضحك

وادارت.رقبتهاعروقؤك!ءديدةنبضاتوارتمعت.بقلقالاخرين:فقالت.اصرمئهد

اطلمة:!!وص!اصت.الذرةحظلن!ووأل!ها./هـهفيهحيد(لحاجاخذك،العمدةعند،؟ليوم.رشاد-

رث!اد.وشاد-؟م!هان!وولط..هل..رشاد.روص"لر!ثم.الىانت،نظوت

!فرتها.منخحلنظلكنها.تج!و!اووفكول!ط.جوال!طياتهـاول!:بضعهووكساح

:تناديف!ادت؟علبلفمعهانا.؟.!عهانا..؟تقولينمادا.نبوبة-

لبويةيايأتيلنوشاد-:خا!هنطيب،فاسرمحتبال!وج(حت

***فياحيازاولهعح!الته!حيطانولكئ.بكأئقاتا.!بمت!ضبلا-

..بموي!ياياتنلنرشاد-.وأ!م!حا

!د!أ.اذؤ-،،تمدانوكاد!،بربؤصيص!،اذن!بهاقهءدفط!م،فيهمفحدقت،،راس!داصلبعيتينو؟ح!ت.هارل!ين!اوسصارا

ابف،و؟4،محمدالحا!.اوو*كأكا!ا.الم!الةنق!قوفك!ءلآهـ(رةواصالىالخوفوتسلل.الفالرةببسمتهمارشادعبناكانتا.قوتهابكل

---------------حس------.بالخوفث!ووءـ،ت!را!وحىءولمحظ.تهعمت(نوآزرت.قل!

-----؟.:رنم!ادوقالى.طويلا!!حكت

هـ05الطل!لآدار-صر---!--..عف.ت

-.-ءص-ها-يلا؟ءالمضحككذاط-
.-!-.-ممب:!كطؤلمط،جزولصةتال!..س!ءدةاناا.هاوو!50ءنئيلا..تاا-

اجمب!لمحااضلمر!ع!م!لاا.+---.؟سعصهـال!ا-

...إء!-ا-حم!..ء-.......-

لمج!تنب...-؟اختيروجمنبردط--طلبهل-

+11-مه!المغربرمدهناكانتظريني.خ،هـا-

ص*غهضرمأاشبلىارذسبفيصى-فىك!.ولكنها.بحنانيدهوضغطت.يبكيامأيرضحك،انئذيعرفلم
،--،،..:-ع+:وقالت..بردهافيباردةكانت

1ص-.-الاننعودالا-

اهـ-فياسظصك!ضتيخمشض!عئصمهك!لأ.31!11لهايقول!هلمرع

؟،محبةق1هاط.!-لم،4--.ا"جيةمجقايقلكنك.تنتاءكما.طيب- لأمعصفةلمحة1!اأ!.!محمهـ.لحاج..روناحميككيففكر1انا..لا.فيا-

الرولىؤهلى!د!ولئزأا!ا011"ااأاالأء0،1..ز!حالط.محيدالمحاج.معمد-دصاج-.
في-...ااء11.لعص4!صاو.هيردكى.يهبوحعل!

/ضحك:وهووقال.آننذهـوضحك

ا-مالمث!ةف!ضفاث1-تيمضعؤناا1*-ات..هنامنتعاني.تفضبيلا.طيبطيب-

!-خبماإ،ا؟؟-ينالى-

.حىت.خ!هلصصشض:برزنان!صىشدض.:1بضرالاليم!في...الانلببس.لا-
جم!رلمجر!الىلمج!ل!هـلم-!-(اكبرالمصرم!حىهماوررسسيمس

فىدب!.؟.....لىشاديااعودانأر!!.لا-

\**.-ج.رشادباتشاءكما.!بب-

-ا-.،005بز،لأ!ل!...*-+--:-*----!د-.اضاص9ش،الق!نواحواض،القمحاحواض:.نماماساكنةالمزارعكانت

ه!هل!م!شو(نها،ذرةولاقطنللاالانانهانبولةوفكرت.اتذرة
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ل!ضربونى؟!ل!!ا!ؤ-زصجعرشاد!ع!اا!رةخنلىداخلى؟س.تعرفهـمالاء!قىأولو

وانفجر.يدهفياخرعودو.فكحر.بايهابرنجفجراررشاداونتعك*قيئبهأ

جلا.فيهـهافرأت،ظ!رهخافمنبيدلم"جاء:نحاضبامحمدا!ءأجرشادياالحقئي.رشاد-

الغليظ:صوؤ"وجاءوة-حك.الظلأمفيءيضاهوومصت.رشاديدفيالذرةعودكسر

الليلة.سش!موتببئ.؟.نضوبك-:لهـ،،قال.ظهرهخلمفمختصتانويداه"راسوهز،محمدلحاج9

تمونظنبوبةكانتاداف!ماوفكر.رشاديردتحتاحرعودؤ*-س.خسارةلياالمعشرةخسارةير!.لبويةياباثرشاد-

برعب.حولهانبويةوتطلعت.ماءيشربانفيبرغبةوشعر.حقاولح!كهـ؟.مح،!جالطصوتمحدا،ذنربهها1فيالاصواتملىسكنت

يلكن.منهنجريمنفذءنوبحثت.ناحيةكلمنحولهايقفونكانوا:بجؤ3تصيحرشاد

ابنها?ورةرأسهافيوطفرت.ممفدثمةيكنلم.ؤشخركالمساقيها؟باعني-

بدلة:تتوسلرشادوسمعها.عليهمغلقوالباب،نائما:الغليظالصوتوجاءها.رساديدفياحردرةعودكسر

مثلي..وحيدوابني.وحيدةانا.ارحمني.؟.موت1-.ئبوية.رلماجنيهاتبعشرةباعك.باعكمح!

س!وبره،الحبلطرفابنهبئاولىوءـو،صر*إز4!وىتسصع!"ووويرلثصادبر،ركأسهافيشطةرت.يجريماذ(تممامالبوبةتال!له

:تصرخرشادوسمعها.الاخربطرفه.ب!بممواهالجيبذاترشادت!سىبينما.الايمئجيبهتت!صس

(.لزوجك؟انرفضتلانني،محمدحاج.بر،ؤقتلنبي-باستس!لامتمولرسادولمممعها

هو.روكهتتزوجانقتلماتانهارشادوفكو

.لم-فياخرعودونكسر.بحذائهجغبهـ،.ياوبت!الكلبفالجارلصي-!ا!مم!إ

3ءاكطتمدقطراهأ،منظووتينفيوبعيمينتتوجعوهيوسمكها.رنتمادإ.إكأجقاتجثإ%.؟13!91% .-.الغلمظالص!وتداتوسمعت..هـكىخيها

ابى.وانابح!اسر0.انتمااتمدا.لا-اأ!نحماهرتاغصدسارتدل"

بمدلة:تقولطرنتعادوسمعها.واقفةلبويرقىلحبت"...أ

ابئي.قمحكثمنسادفع.والبقرةالفدانحد.ارصيحد-.هحعلإه!للىفطاا!هاصموف.في!في+س؟!!!+برأفي

ارحمي...امين+نخننبر؟!

*وال!قرهالقدانمناغلىعندهاكاناكهوفكر.مقعيارشادجلمسستب.برا+ئشئش!:نر.:؟-نجفيت+ئش!بربز!:

.!نج:.في!::نج+-!بخنج.؟-

الحاجولف.يقهرلاضسموحدهمحمد(لحاجوان،اربعة(لهموفكر..!..+؟*!؟2؟في

تتأرحح.لمنهمانشولةووقفت.لسرعةمحنقهاحولوطههوالح!للادرشبض.سئخ؟بم.!-ئشقي
........ه.!!ز7!!بر

عئقها.علىالهائلالضغطتحففارتحاول،راإءبلتتشبثانيرررا!(.نر"؟؟؟؟

اارا?بضس..كد!كق؟.!*نر....لمش

بغيظ:يقولتسمعهوكانت---.!ح.!..قينر.!بر!بر.

الترابفيدقنيتوهنعت،امرسمعهاامرنسادوحياقول،واىحد،داتاروقتلنتايرصرتبادبدم!ا.برصكنا-ا.ئ!؟*-

*...طاجم!5تمرلمجنا

رشاد.رشاد--ك!+

رفس!،هدابربطيفارسىهو:عابرةامنيةرؤتمادر(سالىوقفؤتصصللىيالمصضنس

نفه.1منالدمفيسيل،بجبهتهمحمدالحاجويضرب.لكمةوداكدصلمحلاجمبرمىيزبتص

صوتودوى..بردبر4بينيرحملها..و.بية"الىهارباالرابعويرةر!إادفام!ضص

مناديا.محمدالحاج

.رشاريات!."ل-

وطعنق!ه.علىكعينيهجبنهمنكثبرعلاق،اةتبولددداعورظعلادقاربعا

تظئالضفادعاصواتوعادت.اقريرةاصوبؤبت*داءمواتهمسمع،8

ناوزءنب.الذرةاعوادبينوسار.تبكيانهافكر.ادنيهفيعاليا-..".

وهب-ر.اعبىإلزرلندمسهالمقا!الرحددفقالعيناءوولمحتأ؟لقناة"اىلحتوكهيركأءلىهـ.،03اشتشا

-إ"إدائما،دائما،هنار4فوليىء"ضام))

.ووض!ركب!هعلىكوعهواسد.حجوءلمىفجلس،بارءوربونت!هـرلاد-ء-

!4حةعلىصهـء!لع!جم!للؤاتدها:تزصلر.برمسس!-!س.لكتعتلبا:ا!ص-.

فياضسليمانالقا!رة
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!9!!2!--003هـ 5-----ء11?(8ه
!يم-1م،\(إإ\(\9ءبكل!*!-هـ 5+هبر55-ص5-،11

كاالكود!هلىا-دالم
\4-./+ه

ورا !محصه9أ،-*-.ء-ع!5
!538ح

!حصزو!صأ51.5
،--،إ-ت*؟3****3لا******لأ*لالألأ3*لا*ح!!!3**لأ1لأ\8\لا3لا**8**3ئر*3:إ/عه

،ه!ص!555!هيائحي

واكتشفوا،وامعائهالخروفكليطعمكتشفوا1-البثفاءمنتوع-اقياناتفبببئ،البشريالجنسعلىودفاوالنبوغالع!قربةيست

علىمنهاالطبريقفبانوذلك،الحيالخروفمنلاستضراجهـا/قةطرعقلبقيمقدرةاوتواالذينوالبارئريناقىةوقينالافرادارفانرىاررفي،

احشاءالىبمنقارهيصلانالىوعضلاتهجلدهفيو.رنقرفالخرشاكثران.(والطيورالحيواناتمربوذلكرلاح!ن!كما)ارء!ل!فوق

عباقرةاكأشفهوالمذيمتوحشانحسبهالذيالعملوهذا.الفررسةمرثأةفيذ!الذي(لفلاحفونا!وانعالمفي؟لنابغينهؤلاء

الطر،هدامن"القطيع"افرادبينبسرعةانتشرالطر!دامناشراربريء،هعمورصامتكروءويرلىإوكملتونرموتويعيش":غرايطوماس

الكيز""ط!علىينقمونالبلاداهاليجعلمما،فقطيقلدونالذينيسع!ك!لا،الهـلامعلىالمقدرةتنقههماذ،الص،قرةهؤلاء.((بلارهدممن

و،كافحونه.لمء-ا،رفاقهمبينضنشافا.نهم3وااراءهم1بنشرواواواهمريركطواان

البارزةومواهبىاصالتهـميظهرونالحيوانمنالمتفوقيناكثرانب-طلالاجالىتورثاوونو!ارره*طلاالفائقةاصض"راتهمرز،؟يمفى

ذص-.القاعدةهذهعنتشذحالاتب!ضفهنالكهذاومع.؟لتالية
.بلاحظونالناساننقولىانالاصحمنولعله.وحمبعمليةنواحفي

اوروب-،عربيفييعيشالذيالازرقبالقوؤفالمسمىايعصفشرمملا
العملية.ا)نو(حيفيتسننضدمعئممافقطالمواهبوهذهالاصاللةهذه

الداعمةوطاقاتحمالةاحساس(تالجبو(نمنافرادعند.انشكولا:وضميةايةعلىوءـوطعامه.بتنا،لانءلىالعجيبةبقدرتهوالمعروف!

....جانبهعلىمستلقياكاناواداالاسفلالىرأسهكاناذ(عنرهفرقيلا

المتفوقينلاءههانوحيث.اولعابىبين"ابمطعلسعرليكئبو\ادبفامهتفولملكوعلىاللغةالعصىوهذاقاملقد.ظهرءهلىئائمااوخيطمنمعلقااوالاسو

الحساباتبهاليجرواالرموزلا

طاقاتهمؤان،الازدلاوالؤشاةلهال!مسكواالار!ىولا،ضيةاوياااهـ-كابالنسبة،يعاللباكأتت!افا"عبكأالعشرينصواتالمىكلال

.....افنشفتلقد..النريةللطاقةالانساناكنشاف،مسمتواهالتطوري

منشبئا.بثتجواانرلسعهملا!ؤلاء.ودف!بنةمعمورةسخظلالفكلية
ىفوؤطوالمو-عليهبهايرحصرالتيوال!ريقةالحليبال!لصفورهذا

..النظريلفتانننأله

!العصوراقدممنذحليبنقطةواحدطبريزقامانهالطبيعة

وملاحظتطوالعقليةالغنيةالعبقريةظهورفانوالنساءالرجالبين(مايشرببيئةفيمعششهبسببللحليبالعصفورهذااكتشافكم

ا!ىأح.خقببقعلىونالقادرفالاؤر(د.العمليةالعبقريةمنوابيناسهليشرببثففي؟4معيشبسبب!طاحليبالع!صفورهذا؟كتشافثم

ا!ار!قي.الظروؤءءلىيتوقفذ(كونجاحهمكثرعمابمبةشؤونفي.فيوم!زاقراهاالىا!ببإزارعوناوينقلبكمرةالحليبسكانها

فالشاعر.والخيالالعقلمجالاتمحلىتوثرقلماالخارجيةالظرو!ولكن-العصغورهذااكتشفهالذيان.كب"وةسياراتعاىتحملزجاجيه؟وعية

منوما.يصئعاانقبلورياضبأشاعرايولداانيجبوالمر!اضيالطاورةبالز!دةالةئيةالطبقةبوقيسالحليبقار،رةغطاءيرفعانهو

مفكزااوموهوبغيرفناناتعيرانتقدر،ملائمةكانتمهما،ظروف.ا!ليبوجهعلى

اعمق.لحقائقمكتشعفالىاوخلاقيجمالي!دعالىضحلا

ذويالموا!بالرجالبوسعالعطيمةالامورؤان(ر!دةاهـالاتفيا!أكأررالععفورهذاعمل(نهوالمقالهذا!يتبيانهيهمئاماان

و(ما.الحظمنبالمزر!عيهمانعمالذينالرجال،يحققوهاانالعاديةالعصاؤيربتلكينحهسولم،الماضيةالقلمل!بلةالسنواتخلالكتيو"مرارا

الذرئالرحالالالحققهالاالمعظممةالامور!انوار!الارهـقىهـجالاتفى.اورباوبقيهوفيرهابر.بطانياالىتعداهبلواصدبلدفيالمثيمة

.......تمتازالعصامرهدهمنحفنةانوهوواحداشمئا؟لمظاهرهدهوتعني

ولادتهم.منذممتازةمواهبوهبوا-
نيوتنتمثلا)قلةهده-الع!قريةبلىالذكاءبمعصرفاقهابقيةعن

رملكلاالموس!قىفيفالصقرى،خاصةالطاقاتاوالمواه!هدهان.
.......الحبببحسناتوءلههااكتشفت-وإينشمتينهاوبلا.لكها(لفئةهذء

شعراكتبونائذيناولذكخى)والشعراء،المرئيةالفنوندبمواهب

ركتبماوقليلا،بالموسيقىعاديةموهبةمناكثر!ملكونلا(غنائياالاكتشافهدالاخباركألىو"ا.الزجاجيةالاوانيمنسرقتهو(ساليب

جيدأشعراالرساموني1-بالذاتارءملولكن،ءنقارالىءضقاررون،لاخرجمبرمنتتقلان

لماذا،بربك!ماقل":مرةمالارمهالشاعرصديقهديماسسأللقدبسينواننشرالطيورهدهقلدته-الحليبوشربالاوالي؟غطيةدفع

الشاعر:فاجابه"مدهشةلافكاراعنديان؟جيداشعرااتحبلا.بسرعةجموعها

إكلماتوا."بالكماتو؟نمابالافكاريصنعلاصاحبي؟الشعرولكن"الىدخلتعئدما؟علاهذكرنأبمالثبيهشيءنيوزيلئدأفيوحدث

الرسامينان.الفثانبهايعمل؟ترالموادعنتماماتختلفيالطبع"الكينر"طيوربينمضفوقينافواداؤ،ن.الغنممنمجمومحةإولىالبلاد
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ان!نرهـممنغفوما!،ال!لىمنحصنخ!كانفوهذه"ستيففص!وننوماما،شاملةعبرباتيبنناوليس،جبدألا/رس!مونجيد؟لك!بونالذلن

فعيايالطولى!همكانبل،وصهـيلييكنلمالنوممنبميبعدكانعمل!حفان،موريسوليممثلاكراومجالينفيعملواالذين

."ذلكوغليومبلايكمثلواخرون.المختلفةنواحيهمفيالجودةمتوسط

وهوالمضكددةشياطينهمنكبرىمساعدةيئالموسهديالفرركانبارعبشكلتفوقوا"عشرالرابعالقرنفيوملحنشاعر"ماشودي

تف-يمء.هئالككانلوكما،،ضعغي(نه،لايعملالمرءان":يقول.الاخرىالنواحيفيعاديا،تقربنجاحهموكان،واحدةناخسفي

تأنياينمن:ادؤالعلىتهوؤنوبجيب."ادنهفنييهمسغريبال!رقولكن،تفردءد3لكلاراي،خاصةالعباقرةطبيعةالى

،مباشرةفر،مباشرة،مدءوةفيرتأ.زياقكاري"أن:فيقول،افكارك،بينهمالكبيرالاخت!فمنفبالرغم.مانوعاعامةهيبهايعملونالني

سهرياثناء،الغاباتفي،الطاقىالى؟واءمي،بيديامسكهاانبوسعيهوالمشتركالشيءهذا،مثشكأشيئا"العاديينغيرالرجال"يملك

الشاعرقيرجهـهابشكلالاطوارثائرة،(لفجرعئد،الليلسكونفيمدلولاتالكلمةهذهوتحمل*ه!اءهع!،"بالوحي"عادةيسمىما

ناالىحوليو.نثوروتتفجر.نصيبح(لحانافاترجمهاانااماكلماتالىخيرالمرغوبالمعئىبتأديةتقصيرهاعلىولمكنها،وعاطفيةرومنطقية

شبيووكلا"(نيتشهوربمتب."موسيقيةنوطاتفيوالجمهاالونهاوله*!ر،!!وكلمة.للحقائقتعبيرواؤضللديرئلكلمة

الفكرةتكهـع.بسألولايأخذانه،لايلتمس،يسمعالانسأن":بذلكسؤالولنا.الداخليالالهامقل(و"الداخل؟لىالاستنشاق"زعنى

تردددون،الحاجةكانتلوكمانفسهاتفرضانها،البردكأنهافجأةكان؟المله!من؟الوحييسببالذيمأ:الكلمةهذهشرجعقبفي

تفجرلوكصاارادر،لايحدثشيءل3،إلامرفيخياراليلاكتردبحيثالىوبالئبة،الحارسث!يطانهسقراظألىبالنسبةا(لمهـمهذا

فيمااروعان،والمطلقوالقدالةالقوةاعم؟قمن،الشعوراعمارمن:هيسيوسعنهاقالالتيالشعر؟لهاتمنواحدةرمينالاةالمثشعراء

."والصورللخيالاتاللااراديةالطبيعةهوألامروحسب."السماءمنينطقلسانهوتجعلبالمعرفةالانسانعقلتوسع))

!ند.والصورللخيلاتاللااراديةالطبيعة"وورسورثويضعفالرومانيالمصرفيالطبيةالنظرياتواصحابالاولالفلاسفةاعتقاد

:اواد،"لابالذانقكانتانهاشكلا،جميلةبصورةالشاعريثا!*!كالريحانهاحسبواالتيالروحهيالملهمكان

..؟غنيتيفيجميلخيالويطلع.."اسمكانوارسطوافلاطوناعتقادوفي.الكونلمادةمساويةوانها

----!----!-س---هدافكانالرواقيونالفلاسفةاما.الداخليالعقلاوه!اه*

هذهدخلتوقد.ه!ول8"اللوغوس"مص!رهالفطريالوحى

----رو.ترجمةوهذه"ألكلمة)بمعنىالمسيحيةالى"لوغوس"العبارة

كانتالبدءفي":الكميرةالمعانيذاتالاصليةللعبارةوجزئيةسطحية

يم31.!!حص/رالمشأيهة!*4ىكاالروعكلمةنعدحثالمونانةمنوننضقل -حمي.!."العالملوركاس!والحياءالحياءكأورله...الكلمة
-("هذاوريحروجكلمتيامشتقا!يبين)كما(لريحاوالنفسوتمنىره!3!!،!4

*؟سثم"ا-دبعتومنهاالالهةروحهنالككانته80*!*4!ور-ول4كلمةاصل

!طى.لم..ضت ؟لجباة.نسمةاوالمنظورةغيرالروحهنالككأنت،الاؤدسالروحعبارة

..ث!---1اتعوراليالامواتوارواحالشيطانيةالشريرةالارواجهة(لككانت

مر؟!!لأ%"0.."لهاواالوحىعىلمصر

-؟لروحكاتالمسيدىمبممبمد،وبالتابر،الاحياكسارو؟ولعرذي

الطسة،المتعرةالمذاهيمهذءان.الملاقىالاقاليماحد،القدس

العمورعبرمعاامتزجت،و(ـلروحانيةو(رلإهوتيةوالفلسفيةوالاسطورية

بريىأ!ف-.+(نطلاق"وعن"االثاطنالعقل"عننتكلم؟ننفضل(ليومنحن
علميةعمعانا!ما!لهذه(،الواعيالعقلفيالوجد(نيةالمعالي

5ورءاولصسفصشطااعمبصورةوالحقائقالظواهرتفسركانتاناشكولكني.موؤة

.مالنا"وحي"و"نفس"و"شيطان"و"لوءوس"تفميرمن

الهعئصلاس!:اثموقفىموعنتجاربهمعن(لعباقرهمايقولهالىفتمعدعونا،ورزلك

.-.-.س--."وجأ"نسميهالذيهذامن

ابهلهرسططى!ى!ط!ط!ءصصسيسمع!ل!ديكنزكان.داخيةوهواتفباصواتيحسونمنهمكثير!ن

لرصصمر!ك!احمطصزصصهوصال!ق!فيا!لىكلصاحتزورهكانت"معهتتكدموهيغامبادسىرة

لإكودي:مملىلمحال!ازر!!ئح!اررسرصوالاحلاموفياليقظةفي،شيطانهوينظريسمعفيرهوكان."ال!سه"

لهيزتالضت!علع!ممبرص!ت؟3،عدىيشرفو!الذينالصغار(دئاس)عنستيفسورروبرتفيكب
عنمسؤولينكا.لوا(لصغارالناسوهؤلاء"الد(خليالانسانمسرح

الكرصةيثهر%صيلص!لتىاممضصير:سبيرهـتصىاتحبلطخر:إهـويبقونهفرتسلسلفيحادثةحادثة(لقصةيخبرونهوكانوا"خيالاته

اثناءبتمالصغارالناسعملاكركان،"النهائيةلمقاصم!محاهلا
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؟لبسي!التفكرعمليةاصداالثي(ناهل.الضموفيفيمعرقةعبارة"اب!رمنك!نرسنطل!كط،؟لتنكلمكن!ملى

البسخفة،و؟لافكارالذبهية؟لافكار،تأزجمنيالأفكار))ةتقولألاصح،؟نمنو؟لذي،اكتمالا؟قلوالخيالات،وضوحاافلإوحيايكونوأحياتا

*فةلاالتيوالاقكارا،عقو(ةالافكار،المضطربةوالافكارالمنسقةالافكالىولكنفينوصعريىالشا!رذهنفييلتمع

عند،ذاكواذ،ألافكارهذهبعضادركواني.الحياةبحقيقةلهاكالضباب؟و،العقلهاوو4منتصعد؟لتيالفظيعةلقوة1تلك"

جهديواعمل،الباليالسشجفمنهااسقطاناحاول،.لهاادراكي"فضةالوجيداورا!ريلفالذيالمتمرد

انهااغئىو؟شملا(.تبدويلافكارالتيتلكمنواستخرجالنتائجابلورو!خلل:يقولثم

اللاوامحي،فييتمكبعقريالعقرييفعلهء!ان":وبفنقد-جوبتر+،الانظ!تعلىقدرةدونما،مطوقا،ضالعاكنت"

كشيءيتبمولكن،وعيوءنوبتصميمعقلانصلالعملأنالعبقريوبوسع:الواعيةلروحياقولانبوسعيو(نما

."جانبي-هذهألابداعففي.."بمجدك(عترلى؟ني"

نا.ارمباقرةنجرالعاديبن(لافرادعلىيئطسبق!رامن!ا(نادئى-نجبر3العاليكثفشعاعويبقى،؟لاحساسنورينطفيءعندما

وجودنامنالحزءوذلكخارحى""لمكان"نداخلناالىرر!خ""الافمار"؟لعظمهتكمنالقوةهذهفي

.......القداقىالامثلةهدهولكنالنوعهذامنكثبرةاقوالالوردانلوسعنا

والفرو.وجهاحسنعلىالاككارهذهمنياليد،(انا"لسميهالدي.

بالئسبهقيمةماتهالهااكثران!والناسوبقةالعبقريبجبنالوا!ح.وبالطعالعبقريات،جفيالالهام-بلعبهالذيالكببر(لدورتبينلانتكفي

قدماشىءوكون،الشالالنسمهك!لكالهاماشطتكونلابينما،اببهانيجبلاوبالطبع.العبقريانتاجفيالالهاماننفكرانيجبلا

...و(*!لأفالخبر.العاديبئالناسحياةفيدورهيلعبلأانالالهامنفكر

هـنه،الاسفمع،يشتلاوالهاموحيمنكأمعاعداخلناالىتسرب

...هذامنونتأكد.ملهمون،حدماالى،كلناانناوهيحقيقةي!ينان

و؟لافاء،العاطاوئ1مونوالردص،الوسطشعراءهمكثبرون.كيمشيء

وبارشادهبالوحيوئطقواكتبواالذين،الدبالونوالمرا؟ون،(ماذبوناداحديرىفعندما،لغةكلفيالممتمملةالعادية؟لتعابيربمر؟جعة

بيئ!م،،الحقيقةلكلمصدرانهاهمأ!والفوةطيعةكادوات2واوكأ"ها:يقول(خروفتايمن(سسليم،ماوقتفي،تفببرءانمنا

؟لاتمالىمهارلحةان.وتفاهةسنفلكلمصدرابالذاتالقوةهدهكأ!ت،"بوفوحاراهاالاناو""ببا!بجاءتاو""ليخطرتجيدةقرةان

اذلمحاخرعت"العقلهاولةمن.-تهمعدأننيالفظيعةالؤوةبهذه"،"هنار"اص!،اهاافكارئااحسنا!علىالجملةتدلحالةكلوفي

كالشعورجدايكونانلجبالوحيذتاجانعتقدون.وجعلتهمال!ناسفقول،عاالخارجيللعالم،العقليالمتوىعلى،مشابهماشيفي

كتبعئدماملهماكان،اثعالسبيلعلى،فونضير.+ان.ور-،بالوحيالدببقث4ررابعبحموجود"-انااذن،(فكر؟نا":؟لمأثوردبكارت

ويقول.وطافتهوقتهمنكثيراعليهااضاعوالتيالهزيلهمأسيه(حدى

مستهجن،شيءذلكاناعلمانااسبوعفيفصولخمسة:"عنها

ناوكيف،تفعلانالحماسةبوسعماذ؟دهـركونالناسليتولكن.عرفيفسلر

يحتاجكانمملاقليلة؟يامفيينجزأنيقدرتهلعبقرالمستسلمالشعأعر

الله"عطية"،لهركونديتهم.؟عراوسنة،العبتر.لةتدلىدولا،لانجازهالجلاليالعصرفيوالغث!اءالقيان

(3*نهيممااقلل!شتهـبملكانت..6*سدالدينن!رللدثحور

ممنالعاديينحظهوفما،الالهامأعه،هقد!ءؤوتردامء3.4.ا!علابنالكيبرويلاثبالصغييريلاب

عالممنودسالات،الشعرالهةعئدمنوالوحيالروياعليهمتهبطلا

فظيعههي"العقل!،ويةمنتصعدالتيالفظيعة(لقوة"أن؟الروح...العربيلابنيلاثسولأفيقرجمات

انها-كببراأستعمالهااسيءالتي-"الكلمهدهمعاؤىمنمعمنىبكل...نجميوسفمحمدلمحدكورجربناوسديوان

منتبدلثهبما،خو؟ر!منتنجزهبماالرعدةتوحي(نهابمعنىفظيعة..م،طبديا،بنالاسلاميةاللولتا!بيح

الوصف.تفوفىوالتيالانسانية-فوفىالروائعمنتصورهوبماجمالات

ثون(لتيالموسيقىكفظاعة-للكلمةالدارجبالمعنى-فظيعةانها...؟جزءانظ!ييخأكيعقوبي

منبالمئةوتسعينكأمعةفطيعة،العاطفيةكالروايةفظيعة،الوسط1...جريرديوان

والنظرييئكالمتبجحينفظيعة،العساءبعدخطبايلقونالذينا!إءا!انا.كنورت!يق-حمديس(بنديوأن

..ش!ةنوادريخبرونكوكالذ.بناثتحمسين.ما.ءباس

الحب،والقبيحالرائع،والاحشاء:،-الحقيقةاللاواعيفيشيءا.كل.7،(ء.مجزءا!ال!ف!ردقديوان

واالاط!العقلللعامم!تشئيالت)كثممفغامدوابحكمةفرومتاهانهيرلسرولفف!ل-.ي.ء.سلمى؟جمربنرهرديو؟ن
والبرد؟،.؟لمعاتيه

نظوحةللعاولملكىعنمتاهافروبدلقركشفالحقيقةهذو،عىلعصفؤاحىفي."وبلاحدو(عبئمحعأ!رم!و-بيرو/ثدار:"إول

كائتالذيماير،.لىوهو-ففرويدمعاعر.!يعمها.للاو(عياوصع

جيمسوليمقالكما"الوجداني-*ونالؤعي"صالطوبلةجمحوثه

58



كن-المزعجهوالبقاياالهـمافلهوالتناقثماتالمك!ؤفه(لرغباتمسكن!والاره!اءوالهلوسةالمغنا!التئوبمطواهرلممرمةالاو!طاووووة)ء

العقلطباء(ن،مايرزروولكما،المحه"فةودعن.يموتانيرفضماض:علهاجيمعرزادوربما))وهلوساطةالشخصيةو(زدواج(لداني

،ارضلهليستالاس!فل-دونالذيالطابق،طبقاتعمةمنمكونوتلأصة.((واحدكلفي،تصاكأكاجزاء"والنومو؟لوحيوالعبقريركأ

والاسفل-الاععى-الطإبقينهذينكلا.لهلاسقفالاءلىوالطابقنسميهاناليومونفضمل"الوجداني-رونللوعيسنةثلاثيندراسة

الروحببة،القضابر،فيالمفكرينكلنالكتيرونوبئاركهمابررزبقولكماموتهبعد.نئترالذيمايرزكتابفيجمعت((الباطناوا،كو(عيالعقل

وليمتسميةحس!ب،نهايتهولا"الكونيالوعي"ابديلمةعلىينعتحان."لجسدي1الموتبعدوبقا؟هاالانسانيةالشخصية"بسعوان-3091

الازلي،النورعلى،المتصوفين.نسميةحسبالالو-بئالذاتمحلى،جيمىانشغالهفي،فرويدانالكض"بهذامجلديقراواءللذينتبينوقد

.العدمعرىاكحيربحثهركزالاعصابواضطراب؟لهستوبابدراسة

والطابقلهسقفلا(لمذيالاعلىالطابقبينالطريقعلىمامكانوفيالايجاس!نواحبهواهملالبأطنالعقلمنالسلبيةالناحيةعلىيجبمما

منلاالعبقريةتستمد(لتيالقطاعاتتمتدله،ارضلاالذيالأسفلهـنمكوناغعلبناءانالاعتقادالىالفرويدوونويميل.اهميةالاكثر

الهامها.تملأه،سفليوكلبق،الشخصيالولحيفيهاولطابق:فقططابقين

غطالىذبيهترجمةبى،اث!صيوا*وعيالسوداءوالخنافى.الجراذينوفقطنهالاقذار

حتصءح!م!ضد!3-----!!اثا،عو---ح!ءلا-!!

---عم..؟!،هـ-

.سء-د!!لت!ال!،ل!أ9يا1،.--أثا\ا01!لمإل!

-.صكسكرص!-ط!سحس!+!-1

كا---تهـحلد-لا?،

في

--صه------!---=-"قي-==!-----!ء------!----

999"و.ءلفروة-918كامعالحىالمجدعسعئحىعرلبعساقالمحرة-4191محا!م

ل!اطقى.ابنعبهاشقطماققلىاوشائ!قطعت-

ا!جسوبمبلغواا!طبلح!ملاالعاالمحديذفي:لعئملىظ!اهمىهمىيىدبصسا

الدببؤل!زلتعدمل!لعلاا!ديخةطرتالقاالى

/ح!ا///هع/!!//////

بب-حص!!.......،7

---..-.عس-عس.-ء

ححصحا)فيش..عيور!"ى

--!-.-..-!ا--ة-.-.------ح!-7---قيب"ش"-قيلإكأقي:لأ"قيفي-قي.7-....---.!..صص:--قيبر!-!ىلمامم!أ/،لملم-!/لملمش

555----7-----:-!!!---كأ---"--:كأ---7---فيحس85----

555515كأ.----=حة==!ح

كا-ع!ءح!اع!--.--ص-.لإيم-ض-ءقي"-:!حصأحصج!.-لأ

!حم!وصعمئهعن!

ثعء"

كأدبيزلررلمجحرلثيص!قطار-رر!ث
،في
س!

مىاقفلىلمح!ما!ولمج!اففعلى-،م!

.قي
هـ-ءزورمهلا!ر!ز!لىصفي
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ى،-هيهي5!العلمعلأإ!!ا!ظرياث!..االعرث!ةالوحط!ةإ
ور-هـ،"كا!ا5بدورعليب!قلم

!!ه!م!ع!!هيه

!)مقاسعلىموحداو(لادبالفكريكونانمفروصاوليس...الجديدكئاقدالفكريةسماحتهالنقاشرجاءالاستادالصديقفييعجبني

.نقفيالا..ذلكحدوثجدلافرضناولوحتى..ا!يىسية؟!و!ة.لمنقود1؟لكلامفيالموضوعيهالنقداسبابىفةتوؤرىلىموضوعي

وتكلوين-..واحدوتار!خواحدة!اووةعنأرمبرةالسيا!فيلوحدة2فيادخللنالقراءـاننيالسادةاطمنان؟ود؟لمئاقشةفيالمضيوقبل

والمجتمعالفكروحدةقيهرايلنايكون..متقاربوفكرياسماجمبماالصديقالاستاذمعاليهوصلئاالذيكذلك.رجاء.الاس!اذمعجدل

وا!رو!ز؟منماقشيه،يخاطبانيحبكما..غاليالسيداو..شكرينحالي

الالسةناقشعندماالعلميةبفكرتهمتاثرارجاءالاستاذكانلقد-؟!لحساب1

تباعدعلى-الموضوعينوكلا..لمناقشتيمفاهيمهوحمل..الملائكةنازكالعربي!ةالوحدةموضوعانفيبة.اتفا!علىرجاءوالاستاذفانا

بالعلميةمتمسكرجاءفلاسئاذ..واحدمصدرمنينبعان-بدا!هماوالرواد..براتزاللاالارصلان..وتعميقبحتالىبحاجهيزاللا

القومي(الشعور)مصدرتامااهمالايهمللانقمادههذاو!كه.وتنفست..عربياحبرااقلامنااشربنااذاضروريذلكانعلى..قلة

عاملعلىتقوم..التاريخفيالقومياتمحلالعربيةفالقومبية.والسسهتتنفساو..فرعونيحبرفيتغمسباقلاموليس..عربياءـوأءكلماتنا

و؟المنثورةال!لمةذلكفيوتشركوالعواطفوالوجدان(لثسورالسنينالالىمنذيدخلهالمفرعونيةءقابرفيمحصور؟!افالىهواء

الئيا!واململىتاثببركلهلذلكفيكون..الموسيقي(للحناوالمنظومةإا*يامهذهفيالاثارو!ثمفي.الذبابسوى

شسكولا.قوميةمنوقومية..امةهنوآمةشعبمنشعباتميزألاد(برودفيالمنشورمقانيفينقطتينعئدرجاءالاستاذوفف

حقيقةهوانما..الانسانوجدانبهيطفحالذيالشعورهذااقائه!هي*ولىالنقطةفاما(..جديدثومىنىو)عقالحامس

منحقيقةفانها..قوميةفكرةكلعليهاتقومالتيالحقلالقمنالىبحاجة..عامةمبادىءاعتبرهولو..(فكرياانشاء)المقالاعتبر

والبرهان.؟!تجربةاليهانصلالتيالعلمحقائقلافانئي..فكري(نشاء(ئهاما.بة(لامررهان..وترقيذهـملان

ار!لموالروح..ع!لابروحنازكالا!،ظقثىرءطءو*ساذالنقدقبيلمن(لتسميةكونفقد..التسميةفياناقشهان(ر.بد

بل..لثيءالىتوصلناانيممكنلا..القوميةالمسائلفيالمحضة..!بهالبحثار.بدلاماوهدا.اتسهةصحتانالانثسافيالالكري

علاقلألهاليستجريبيكمنهجوالعلمية..(لفكرةجفالىمنتزيدلعلهاورص!لا..عامئقديبحكم..عامشىء(نهعلىالمالنقدلان

الاهتداءمراحلمنالمرحلةهذءفيفنحن-الامممنلامةدالبناء.القومي.نسبءالى

ودرالات..المحةنازركابحاثابحاثالىبحاجة(الذات)الىالوحدةككنأم)فيالقوللناكشنيفاله..ا!ثانبؤالنقطةاما

مبحثكلفي.الاساسانذلك.ادمليمثلاجتماع!يلبناء1فيموصوعةهيبل..5891عامفيتحققسياسياشعاراالجمهوريةاقليبين

المتكاملة.الاجنماعيةوالحياةو(للغةال!ناريخروافدالىالاهه!اءهوقوميألاستاذوراى..(والادبوالفكروالدولة"جتمعفيمتكاملةنظرية

وحد.ب!ثا.قهـيما..التاريخممرعالىظافرةقوميةوحدةكلعناصرفهبى..السياسيةالوحدةهبى؟لاقحتىتحمقتلتي1الو!وة؟ن..رجاء

*جتماعي،والتعاطفواللغةالظريغبحقيقةشعورنامنينميفماو؟دعوالوحدةيحمياقتصاديكمضمونالاشترأبهبةبالفكرةدمممتالتي

الشعبتفاعلمننستمدهاالتيالتجاربمنالحيةذنجبرتناالىيضاف..تعميقهالى1

عادلة.اسسعلى*ج!نمابمبةالعلاقةاقامةوهحاولته،ولغتهبتاربخهان..قا*..طرفيهااحدمن؟لعصايمسكالصديقو*ستاذ

القوميالفكرفيانت!اجنايقلان..كلههذأبعد..غربباوليسثقاما..بالحنانالاصابمتغمره(لذيالجؤءفيك!ثلكلهاالعصا

الاجتماهيا!تطوديقصرونعئدفي(الاقلاممنحملةدامكئيرماحيثمضموئهمن.لمجولهيمكنولاعلميالببسف!م..يلاخرىاءللاجرمتمما(لجزءهذايرن

نادون..الجامدةوالقوالبالعلم!يةللحقا"دقنفسهاخضعماعلى:ملاحظتانالصديق*!تاذرأيعلىولبى

افىتىالبدايئائهحينفي..جويهننمامايالنفسيواكعئايعيروآشاملةوحدةتعئى؟لوحدهانالعوبلدىمامل1الايمانلولا-ا

سليم.قوميبناءلكلمنهالابدالوحدةقامتلما..و*دبوالفكروالدولةالمجتمعفيكدلةوئظرية

بكل؟يما.شاانمنتحققكدرجاءالصديقكاناذابع!(ثريولاوصلفهي.قيامهاعلىالمشجعةالعناصركلرغم..الاقليمينببن

لاعتقلاي..قوميهوماكلعلىيقضيلاانيئبغي..علميهوما0غلاصلفيمقطوولماكانوصلوليست..ائقطعما

..عليها(لعلمية*ضواءكسببطمثلشيءيقللهالاالعوبيةالقوميةان.ا!رايفي..؟لخلالىجوهروهذا

القومية.بالمواز.بنلهاعلاقةليسالعوميةالموافيبنلانبل..فيهالنقصلا9وعيباوليس..الشاملةالنظريةهدهتعئى..أثيومفالؤح!ه

فله..العكسبر!بتان..مسضمدارجاءالاستاذكان9اذالا-(لتيالمبادكطءهذهتنفيذدونتحولتزالالظروهـلابعفى؟ننقصا

قوميتنااجلمن-لقدصهماعلى..الشكركلالحالهذهفيمنيوحدةاليوم(لوصرةمحونكيفويلا..آلشاملةالنظر؟"تلكأليهاتهدلى

عجلق!بذلكويكون..العربيةوذاتنا،العربيووجودئاالعربيةسياسياموحدةحكومةعلىستقتعرلالهارواءهاتففدبحيثسهاسية

!وردالفسورباجئحهوقذقناو*كليميةالتجزئةشجونمئبخروجنافييهدلىولا..مجتمعا،متلا!ولا..ثكرياموحدغيوشعب..

واحكبم.المحيطحافتيعلىاجدادئااقداممواطىء؟وفكرهالمواطنئفسفيكامئةقوىمنالوحدةتثيرهما(لىمجموء

بلورهإهيحبللكيانالسيالسيا!مبطبيعةتصلةادليايةلو!ة1الطذلك
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مائهدءأشمارالىماولثاالكنابهذاوفي(الشعبصفوففي

لقدبلية!حرلص!يئاقاسوف!روئسبمقصيرنجحتىتمضبوسحبلهدهغأتمفتحر(،ساؤلرنجرأسو!حهول

الدار)الىبرقيةفارسات،القاهرةفينجنرجم(دكتاب؟نبكينعدمت"شكريغااليبقلم

بايثافوطاقيالتيجمذملىانتدفتاننيالداروهي(للكتفم؟لممدية

..."قالانالى.."ال!وبيةالاسوقفيالكتابتوزيعوعدماهـءولطالما.النقاشرجاءالاضاذاحيصوتاوروروانا،بعيدمنذ

اعتههـعلىقدشكرجم!غالىجماالصديقاناقولهان(حب(لذيولكنبمرارةحلتىتم!دائمادثودهفكانت.الطويلةنحيبةسرعن(ليمهلحدئت

."اليومحتىابدايطورهل،ولم،سنواتخىىمنذعرفهامعلوماتالخبز،اجلمنالسعبمفدوامة.وءصادلمحةصجحةاجابات!نها،لمحاسعية

علىاحتوتانهاغر،(سطرعنترةدتجأوزلمالكلماتهزهانومعتحاصالتيالكث!ةللمعلوما!بئمنوالحاسمالاساسيالسببنشكل

.صارختناافنمن(كثر.فاضفنشيءلتقديم،المثابوةالتانةذمحاولا.فهلمحيلزيخلبهطاننمنا

ثم،كأفيه!تناسثبحدالموةصو؟بربرلامبانهيعترف،رفناءفأخيحصيلتيالىاضافوا(لذينالفليليننثادنامنواحه،رزاءواخبم

عنتماماتخنلفالتي"ب!لومانه"-.،لموقتنفسفي-يدليانطف-يزاليما-كأنلحلهبل.جديمداشيئاوا!دبيةالوجدان!ة

ثوييخ:(شياءتفويل-المؤسفالتنافةىوهنا-ومعلوماته،مملوماتبمنفسميلى4يئتهيهـنهذلك.وايزابيفممااوانتيدم،الفليلينهؤلاء

(لديمقراطي،الصي!للشعارمعاديةقويةحركةانتقول*هذايحي!ما-لعهذراتبكلى-ويعافي،اليهاتنميالذيالجيل

ناتثولثم.الاسواتفمنماوفتارمفمخسحبملىفلدولةأرغمتيخطان-العتائعهطاقهبثهأ-ويحاول،تحاساتمنالنف!فبما!همن

المنطقأيقإ!الترجمةطبعأيقافالعربيةالنشردورالىطلبتبكينضاوة،كلههذااجلمن،ويقاسي.الظلماتوس!مضيئاطريقالنا

فملاالختئمسحبتفد-المستحهتتلنثرض-الصيئاندلو،هنا.الحئيثذعنالنحت

--حع!صحس-ص!وئيلسعدالسيدكتب،للادابمنالماضيقبلالعدروفي

صصس--!هـلكلماتبأنتحم!بينمااذ..."وصاحبهاالدبة"بقصة.كرنيمقا!

بدورها:اوقعتهاشياءعدةاغاللكاتيهاانتجدرائي،3عنحاردفاعهي
ى"ء-.\ة،بالمألىلمجصتعليقهفيرجاءاخيانتباهتثرلمالاشياءهذمولكن.اخطاءروةالي9

.-ذق!أ.لمثلالنقديةكناباتيأنمنسعديراهماأثارهالذ!وانما،العددعلى

الحفثة.الادبيفنهفهننافيمعينانهفرا

ربمابل.تماماصاحبهاسمونسي،الكلاآهذارجاءافيفرأ

)ةمنلعملاقاخراسمماوكونت،حروفه؟هتزتو!ر،الالهاووزا-لا

أ4كنصانسلكصل1،/ئرءيقينانالساذجالملرخلهطاتأتىوويف.الاعبنالاداومؤدخي
!لإأ!!مثلنابرميعا"طريقهعنييحثوبالتاليجديداديب"باسمالادبيةالنهفعة

11مارجاءاخيقرأ-الملونةالنظارةبهذهاو-التخيلياتبهذه

أائ!!اهنتاقةيوهلما-!ط!نعا-؟لمقالمييبفلم،2نرسارمسرحيةمحنكنبته

!م!ان.عولو.العديتالمربي،لادلطبر،،نفيالنوابمجل!ىلعضويمةكالنه

!الوعى،صوئيلسعد!كلمات(لمانيةالقراءةمحنا،.نكلفرجاءاخيان

-إوأ!المحزيي!يملكلا!هوو!التالي..ناقداولامؤرخاليميصاحيها

الماقفالممصق.فاويءاي..؟لفاركوءامكانيةيمتلككادطو(نالتمويح،(و

غء!أماذاثم

والضمى!"الانعالمسمو!الى+لنز!انوجماءلاخيكانما،زم

لا"،لتقد"مستوىالىيرففككانبل،مفانييفرأوهو.."والمحصخط

--.عليهيعلقوهو

فص=!--!-=------!؟فلمثالهذا؟خضناففنيكيفاد

-=-.---خ--":!يب-!=---"-**!

-----------:-.-،!ع!اهضاولاها.!علمفهفيرجاءابعناهارئهنمعنحظاتئ!ئل

كا1!،03

محز----=!-".فمئاولتفقد،الاولىالملاحظةاما.اخلاقيةوالثافية،مثيةوالئانية

!----:-!--=؟الترتيبعلىاعرضهمااساسيتينمسابخبن
-"--لم-=---حم-------=-=------------الحمينفيالديمقواطية

--ص--لم!---ة---------!ذاسة1دريس!م!لم)ةانه،البدايةم!وجاء؟حيلؤكد

بى!وبتبلئؤرفيأدمةالث!صصهـ!:!اا"بهست:نخى!ووا؟-!اتار!ححةالمعالحة)محنوانهكتاب-كونعلماوتسي!درفلقد. ا".معلمالد!عملعيمعلماثياى"لالول!!هو!دل!وومحممم"اك!وع
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لمحائلايستطردنفسهورجاء..التكتيكيةالمبادبملابعض((لطبيق"دان(ديمقراطيةميمةمنيحملهما؟لغتاخروبمعنى)اسواقهأمن

للمشصو(نما،الماركسيةالنظريةابد؟ننادنتىلمسارلرمسرحيةان،)وهـو،لاخرى1البلادفيالكتابيطبعانالمبافت!رةمصلحتهامن

هنصاحبهارتآهانسبقماينامضالاعراسوهذا"الحزببمالنطامالشيء؟ليس؟رجاءا-!ي؟المعقولهوهذااليس!؟لدلعايةاجلمن

العقائدكو.الجمودوالمذهبيالتعصبتناقشانها"تباهت"وان،الحريةمنشعبهاالدولةتحرمن1الجدرهـبالتصديق

واصبحت..."العبارةهذءعنيتنازلانلهاحبكنت،واذنجانبها،رجاءاخيممعلوماتانيبدوولكن..؟"بحريتها"الغالمامام

نملاةخىينكرهااويرفضهاولاالجميعيعرفهاواضحةئقالحطهذهبانسانيجدرالذيارنوعمنليسفمصالرهلان،المرةهذهالتوفيق

غلاة"انثم،بينتكماحقائقليستاولاانهاذلك"الماركسياليسار!!عليهااعتمادهملعدمالاخرينعلىويعتب،بهايفخرانمثله

نستشهدحتىبماركسينليسوا،رجاءأستاديا"الماركسيايىصارلا؟الديمقراطيشعارهاسحبتالصينانصمحيحهل..لبم+

في؟لسياسيةالحياةحقائقتنجاهللا"كرجلوانت.مطمئنابهمولكن.ماوكنابظهوراثرعلىقامتللشعارمعاديةقويةحركة(نشك

الحزبداخلواليساراليمينانتعرفانيجب"المعاصرالطلمالصيئاطفيتتركزدلالتهاان؟الحركةهذءدلالةماةهوالسقال

هيوانما.للماركسيةالثوريالسياسيالخطيكونانلا،النت!يوعيميادين؟!بمالا،نفسهالمجتمعفي"تتفتحالازهاركلدع"بشعارتاخذ

الطريقلتفسحنفسهاتصفيماسعان،تاريخيةظرو!وليدةتياراتالطبقعة!!كاملةقطاعاتهن(كزالتفما.قحسبوالفنونالاداب

الصحيح.ا)وحيدالماركسيالتعيرامامبث،-اوالصراع.الخاصةوملكيتهاالفرديةحقوقهاتمارسالموسطة

م!!ه*يخلق"اطاهـعامبمفييدور،الجديدللمجتمع3!يالاشتراالمضمونوبين

الفنيةالملاحظة،متخبطةعشوائ!حلقةفيوليس.."تقدماالاثنرالنثامبالضرورة

الاصطلاحا!بعضانعلىرجاءاوافقفاني،الفنيهالملاحظةاما.هـلممزقةالفرديةوصرر،تهالرأسماليالنظاملمحي؟لحالهوكما

لاانيفير.)1(دلالاتمن"نبرزهانارادتكيما،الىوقيقجاننهاالسنو(تمجلداتالى(ضييااحيلكفاني،الفكريالميدانفي؟ما

للمسرحيةالفنيةالجوانبعناتحدثائلبميحقلاانهعلىاوافقهيعملون؟نهمكيف،بالفعللترى،"(لصينيالادب"مجلةمئالماضية

ذلك..."الفرنسيةالازمةفيلسوفنيكراسوف"عناتحدتدمتما3والمذاهبالمتباينةالمدارسلترى..الديمقراطيالثوريبشعارهم

لمحر؟سةفيعوضلوصسالدكتورارادهعمابعيداشيئا؟ردتاننيتبقى(تيالحرية.؟لحقيقية.بالحريةمعبقجوفيتمارعت،وقدالمختلفة

للعملالفنىالقالبارىانني0"!يةجلسةة)المسرحيةالموضوعيةيااليتيممرجعيهوهذا.."تقرماالاكثرالتيار"عليبالضرورة

؟تحدثحيناننيبحيث،الاجتماعيمضمونهمعحيبنتكليتفاعل،الادبيمس!عد(لستانني..اذنكفيواهمسمر!عاولاكن.رجاءاخي

الدلالةالىانتقلئ!م،اسطرعشرةفيسارترعندالمسرحيالبناءعنوتقاريرمنشوراتبو(سطة،الاتتراكيمالنطعنمعلوماتياطورلان

لتبفىمحاولةهيوانما00خلطاهذايعتبرلا..والاجتماعية؟لسياسيةأذمةفي)صاحبياوحدهاوهذء.الامريكية"لاستعلاماتمكاتب-

فني.اطارهنيعيطهابماالدلالةهذهطئمرعدىالبلد(دطفبمالديمقر؟طيةممنىتشوهالتيهي(المصريةالثقافة

محندما-!سخطولاضيقولاانفعالبلا-كعر؟ضحكتاننيعلىاما!لل.(لتيوحدهاوهي،تزيف(لنىوحدعاهي.الاشتراكية

واسنشهل!و"!مرجة.الروايةبئالفرقا!رفلابافيرجاء؟خي(له!ني!،ثقولكما!والسخطوالضيقالانفعكلحععثكفقد،اخيياانت

اهـرحية،في"الروائيالبناء"تعببرراشنخدمبانالصددهذادي.المقال.نقر؟انقنللازمتكالتيالسبيةالمشاعروبقيه

انساناجمولان،ضحكت.ولقد"الدر؟مبم"يقالانيجببينما:هـلثلأكيةلةالمتوتأ!..

ها!حدالى-يعي،حيانهفيواحدةوموحيةو؟حدةفصةفوأوخروشوفسمارتر

بينهما.الؤقفبممح!كأهي."القذرةالاإري)،قرأتبانيرجاءاخياط!ئن

بحض(نحىرو؟ئياعنصراتحتوبماالمسرحيةاطعلىاتفقنافاذا؟نعا.العقانديالجموداوالمذهبيبالتعصبدعا.ماتندشلا-ر(يي

الىلتوصلنا"سرحيةقصة"او"مسرجةرو؟ية))يسمونهانقادنااوبالحزبالسياسيالارتباطاو،""لحزبيالتنظيم"اساساتهاجم

عنصو..الروائيالعنصرهوالمسرحيةفياروائيبالبناء(لمقصودان؟لفردحريةمعكتعارضجميعاهذهلان..الحزبيةالعضويةمندأ

!عحديئنافي"الدراميالبناء"تعبيرنستخدمكماتماما.القصةالتعصبهذامنالم!موحيةقالت"لقديقولرجاء.سارتريفهمهاكما

6"القصةفيارررامماالبناء"نقولمافجرا0.والرواية(لقصةحقاوانني..،،الستالينيةعنخروشوففالهممابكعر(قلالعقلالدي

الرواية.فيالد(خليةالحركة.نطورعنالتعبر،بذلكونسمتهدفالحياةحقائقمنكيرااتجاهل"اننييقررالذكبماخيمنعجبفي

*!ه!0.الخطيذةهذءلنفسهيبيحثم،"المعاصر؟كالمفيالسياسية

الاخلاقيةالملاحظةلااخن!هـئوعيهوخروكعوف!ثوروماسارترقالهمابينف!حنن!ف

وجاء7(قيصاودكنتوكم..؟لاحلاقية(لملاحظةالنهايه!طقطوقيكنابهفيمثلالوفافرفعلكما؟لملمبيالتعصبيهاجملاسادتر.ثدجي

هذ(اببهيضيفالا-الكثرالشيءوجدانيالىاضافالذي!التنظمفي"؟لحديدية"يهاجمهوولا،.."؟لجمودضد"(لضخم

سارتران.)1(ستالينلسياسةنقدهفي،خروشوففعلكماالصبي

بهكان،تعليقهفىمقاليمنرجماءنقلهالذيالنموذجاننجيرا(فيس!الينمعف!ختلفهروشولى؟ما.سياسيكننظيم(!زبيئقد

جهلمننفحهالىرجاءنسبهفيماوتبب،هوكمانقلمطبعيخطأ

وصحته!صل،"التحفظ!!كلمةئيجاءلمطبص1؟ل!ا).كاملةرتطاناهـقدهـ(ئما،الستالتشن9مناقشهمووهذا1!اهـىلس!)(1

!(الررائي،التخطيط".صتالونملىضوثوفاخذ.وما،لماركرئقدءعابيئافرق
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.العنرةمععضويا(لمتعاعلبالايمانعلينا،بانفسنأ؟نفسناثصنيأنبقولهيعصدمماداوالا0(لايامهذما!دبية3نناحياكلالشا"كعألمعنى

الىسديميتهمنينفذلكيوالشجماعةبالصدقالايمان2هذيتمثلانثمقرأقد-الفروض؟حسئعلى-الكاتبالصديقاناشكوانا!!

.لنبدأوالاو.المعنوياوالحسيواقعه؟لسيقسيمالدحيثيمتلك؟ئرتحتثرادادو(و..سارترمرحية

العودة"ألاولانناجهاباكورةفيالجيوسيالخضراءسلمىفالشاعرةاحسنعلىوهذا)جاهلاماةاثنتنأمدىاننياي."السطحية

رجوناالةقيتالكلاعشعرديو؟وفيمثقمنلصدق"الدالىمالنبعمن-انظروا.(الايماواضعفودما)ساذجاوعبيطوامث،((لفروآغد

الخطهكاوكاو،للقشيةالىرثيقبالخكامسمتوقد،يتأؤقانالنقديتحوؤكيعب؟أوالسنطوالشيقالانغعاليؤدقهاويثايةالى

هوالديوانمنالمستوحيخطرةظاهرةانها؟والسبوالقذفبالردحجداالشبهقريبثسءالى

حزنييكوكاجلهاومن،والاتنربوامييحياث،بالمحياومومنهب؟نا)يصبحن4اظنفنتماولمني...ولكاو..الايامهذهبيننا.غشت

.(وصمودكيوتضجتيالتيالنصيحةهذهمضفماوالا؟ا.ضحاياهامنواحدارجاءاخي

اهـذي،الاسلوبالوحدةذات،الرائعةالديواندفقةكانتومنه(لتواقمعيؤديمافكصرا،التو(ضعمعئى"اعرفكياخحنييقصها

هوبلمطلقاالقذيةالمماهببممتلكالشاعرةانطذثعنتبجيكنيم!"السقوط؟لىالغخويموالغروريؤدقما.ومهيرا،والاستنارابالكةة"ةى

انيا!عريةللحظاتجداامينرصرنتاج.وصمودوحزننكبةنتاجرائحةلمخ!مقا!طمنحرف(وكلمةأوسطر؟يوفي؟انجيياهذاهما

يا!4كامليووعيو!فو/يئءدقفيةلمبهاودما*با!اءا!لممى!ا!اكضبكسرعنبهاكشفتلساتسقطةهذءجملتكتكونام؟الغرور

بالتاثرذلكبعدس!ىانتهم،والعاطفيةو(لاجتيماعيةالقوميةالديوان؟كتاباقيفيالقراءلاحدراياطالعتحين،وسخطكوضيقكوثورتك

شكلئبالنكبةويتالتيوالانهينيكالعربيةسثمى؟أكاواظنموالمباشرفيتهثموجعلتكوعبدممتربشالتكالتيديالقلرقءهذائماتان

؟كبرللقشراء4صبحيالمجاهدوالدووالموكووكاو.العادبماللردوعي0والسيتطوئلشيقبالانفعامنالمتيبدطهنكفيالاتوجدلارائحةمكالي

....وورريأخلالؤهويما(لقرةنلن!عرقيوباشرتاذيالهافيالابركأدبكشامئا،مثلكر،ئعاصوتشيعودان،ثعمافيمنوددقولقذ

فيثر؟الا!بتناجانهديو(نهاصايقالاسميهااناريدلانغمةفيهسمعتانئياخييااصارثولكني..

وكيرالمباشرة،المعاشةوغرالمعاشةتجربتهاحدودسلىتعدتدقدشكريغالي

منهاسدربكبلنلؤطوةاشبه.حيويةشعروثانطلانةالى.المبثنترة

-ححححححرصر--حرحح!محححح!-حرررح!-كحرحححححرحرو!ححححححرء((؟المؤومونألابطألى))مقرحول

!ا!ح!لرطى.*مامحرطبصردأوىموسى2ةدم

يضعالاسطرالذككانباشناذناالمرةهذهصجيالديئمحييالاخيذكرني

المح!جيما؟القوميةفييكندم.لانه،(اتفقوكيفماذوقهوعلى)بشرحهاويبداعينيه؟مام

أمحلضض9يخظنسمإسةفيان.يقبلالحديتالنفدكاناناصيولست.سابقاراجعهاوو

الطائنهتة؟جمت.لعت،اءالحالمالنبع-م!العودةفيالمهزومونا!بطال"يئضوبممقالى

بكمام!:هرأط!هز11ثراسةخلالومن،اثرلاللمنعرلذولىا!ثتماريميانه!لاامنقدكللمه

صضأطي!شصيىاجمصع!ميأنالارضلض!لسماءيكونالذيؤل!،فر!الذي!وال!اهبمالناؤد
ناور.لالارىء

1لبريرلزبهم!يبههـقاورعررلحصكصكض!دظ!بمنقادنامتفلهكلرجدناهلفد،والحياةوالحبالخصبلهصطيها

.مرةمناكثرالسمحوجههو!قدنا.بأكملهاعوالمحدمارة(لوا!لين

بعثمواكدببمنتاجناينقلئلا.دائمابينناموجودانريدهولكش

.--ة--..الاوحالفييتخبطقصيدةاوفصةاو

/---ء---!انامحنيولسف"(لموجهالصاميالنادديسندهالصافيوالاديب

معارضةرغمطريالهتنققبفينزارفانيتلانرماانيجبوالناقدالاديب

اوشقادباعقاجؤمنووتعاوناعستفيدااك(عنيولكني،(ننكاد

-ا!طمئئان(لىبعدنفدواث!"تشويش"فترةفيلانزالونحنلاسيما

ا!هالادبيقطعحتىو(نعقلافيهاننجردمنكثرالىوئحتاج.الصفاء(و

الافقكالهلاكثرنابالنسبةيريدوالذيالطويلطريقهفيبعيدةفن!واطا1

-.صآإ(قوالقارىءوالئاقد.الاد!منوالد"،،اش!افطلاقة.ادليهو؟لى عاممم.وبيمهبيسالذساتثكلصاك!ربعاكلماالمذجمي

صءثصدفزلدالباكهلىاضال!ةمماىو*.دلقضيةالطقيقالرئيسبمالخ!امسارألى-بخدصوا-

!.صصص-18137!!صر!لحلوطينيةمس!طحاتمجرد،هوكماسمطل،فضيهبلاسيطل؟دبئا

علينآفان(شدهذا(س!هالىنفمثيانوالى.قلي!؟لارض!ئ
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المعاعرأالتائهالانسانلحياةوجمعيذاقي.دصويرهيالتيئعاس.وروعتهالدفتها،وافع!يتهار!م،و(فعميهالطلامهالى

،العطاءعلىتحتحشاعرةنرىالعربيالشعرتاريخفيمرةولاولقيوحملت،الغربشعراءمنكبير؟عدداالشاعرةدرستلقد،نعم

استنكاربةوبلهجة.وصر؟حةبجوأة،و(لرياءوالملقالتزلقؤرفضسوىالواسعةالثقادةلهذهيكنلمولكن..وقرونلمحرونثقافةعقلها

العربي(لشعربدءمنذالمتزلفون؟لمداحوقيسكتلم،الهجةشديدةارضمنواحدبشاعريأتيناانالناقدعلىوان.فقطموهبصهاصقل

المداحينوجهفياحفو؟"العربينبينافيهمقالوالذين.اليومحى.مباثر؟تأئراالشاعرةبه.ؤأثوتالواسعةالله

قراتماواغئىاشفمنهيالتيالقصيدةمذهوجاءت"اترابفيوليتمعن،واحدةواصدة..الديوانائدفهثانيةالناورليقرأ

التطورفانحةوهي.لهم-قويةصفعة،العفويةالصادقةالبوحبدفقات،منذورون،الكتاناذرع،جذوربلاالرجل،الفجراوالمدينةقراءة

البداية،فيالعنارةنكسةفيهنلاحطالذيشعرهافي(لشاشةعندوكسباالحديتالعربيللادبهاماجديداعطاءالقصائدهذهاليست

هـلعميق.وصدقهالثائر؟لوجدانلعنف.وشفافيتهاقوتهاالنهايةوفيب!موعهاتجبل،هناالشاعرةببستاو،المعنىالعربيلحياةكيرا

!رداويموسىتبرر11الموامعلىيقيتناخبزالنالتقدمالشعرعجينة

-ه!،در(ستهفيوتركيزودقةجيالىيحتاجاردروانانالواقعفي

((/واس!اة(لعردمةالقوسة))كول!الدير؟ناجلمنبذولالذيدجهـدهبالثكرجديرفافيغسانوالنافد ...8...الايمانهماحاستيعنصدر؟نهاليوخلعىممتازةكيمةاعطاهحيث

اليء*يرالرزاقعبد:بقيلمصبحي؟ددينمح!يالاخوضعنابينما.اجلمنوا!ءزنبالتضحية

05555555555ههـ!5نسياقداحنينولكن.الخيبةوحزنالموتحزنهماحزنين؟مام

نازك))الدبةالاديبةلاراءكبيرةمكانةنفوسهمبرالمثقفونيجد.للديوانالفقريالعمودهوالذي"الصمود"

انلانازكعودتنافمحيووتدفيق،ولقدبعدالاتصدرآرا،هالالانها"ا،!تكةالصامدينالاقوياءنحن،(لصبرعييدانا

فيقر!بمساساهاالتي؟لهامةالمواضيعالاابحاثهامعطمفي.نطرقيالسنين؟عيادبكل،الحياةالىالخارجين

منالخامى!العددفينشرتهالذيالاخيرمقالهاذلدفمنالمجتمعحياةالعناءعلىالاقوياءالكاتمين،لشرهاالضاحكين

و!*ارن(لقوميةالعقيدةفييربحثكانوالذيالعاملهذاالادابمجلة.والانينوالتفجعالتلهفليدمشناانا

الفكرفيتعمقعلىتدلاراءعلىانطوىوالذبماالحياةوبينبيشهاماهوبل.الخيبةاوالموتحفرةشفاعلىيقفلاهنافالصمود

علىاراز؟الاراءبعضالمقالىهذافيرا!تانيغراءقيدةافيوايمانرغم،و*نينوالتفجعالعناءرغمالمتواصلباللهاث،بالحياةايمان

علىاناقشهـ4(نالجبرمنرأ/توفدفيهاالمحترمةالطتبةمعخلافالمعرفةوعمم(لفابيةالى،وراءالىبنايعودالذي(لصاةهذهشر

.الغراءالادابمجلةءمفحات.عقولنافيالممثرينالقرنحضارةزخمعلى

ولضبيقحصرحقيؤ4فيهوالتعريفانالكي!ةكاتبتناترى)الانسانيةلرثاءد(مغينبينفرقصبحبمالدينجمباالاخاتوليت

!!مهةوتبيين.نوضيحاكعرلمف(نراييوفي،الاشب(ءفيمةمنوتقاييلبينما،الرفمالانسانمأساةفالمأساةوشاعرناالغربشعر(ءعئد

واعقيدةاوفيةابمابانلحيهثفىلامماانهذلك،وقيمنهنهاالاشياءتمانبننكبة،المأساةالعروبةعائلةرثاءجمعيةتناعرتناعندالماسأة

انسان،للانالاراءوتباين؟لاقواللتضاربموضعايكون.بعرفلاعلمالكي!العربيالوطنمنعؤيزة(جزاءوتمؤ!بضياععربيمليون

واهوائه.ارائهحسبميولهوتفسيراخاصاالعقيدةتلكاوالفكزة.نلكيرفسرامسنابقايامنحملناماذا

ولنالمطعلىنضهقفاننا،العلماوالعقيدةاوالفكرةعرفنااذااما.والجر(حالقلبغضونلم!وى

و!تاءالاؤإفيمةمنتصغبر(يالتضييقهذافيوليسوالمغرضينلبطاح1و!وتهنابصيلاتك!موى

ف!ا!إعر،ها!عنابىحتانفيرربولا"قولهافياديبتنااشارك(لكفاحمعامعفيضائعين،الصغاريفملهالذيوما

دماءسمتمشككبا!4فيهاالف!يتصفالىكنياودوبامن،الغربمنجاءناجدسانهبهوانهارت،البيتهذااركانفقوضت

."الانسانفيالإعةركنتهاالتيالمضيئة(لبصرةيتحسىانعن.الرياحارمةفي،لاهلهيضمهالذىفما

تفبرءبدأمنذالاشياءبتعريفاهتمقد*نساناناعتقدلانيذلكوالذيئ،جميعا*خرونهوالذي(لانسانرثاء..منداالمماساةونعم

لمنطق1عرووافد(ليونانعلماء؟ننعرففنص.لمنطقي1(لتسلسعلفيبغزو،بالمجهوللعصر1هدايسكرن1اجلمنومساكينفقراءهم

،والفنونالعلوممختلفعرفوأقدانهمكماالعصوراقدممنذوالفلسفةهيماساةالماساةانوالظعة.الشمستحتعريانانسانهبينماالسماء

محاءكأ.بصورةعنطوالكتابةنقلطعلىوعزمهم،بهاتفبرهماولعند.العرببلادفيالتضحيةجيل،جيلنا

1(الباحثينجميععندفهومعروفذلكتفصببلالىحاجةفيانياظنوما"(حترقناولكنوخنضاهاغيضاننافيالناررسنانحن

المحىفنظرتالشعرد4(لطبيعةعليهاغلبتقدكأتبتناانالىو-بحيلغرفنا..ولكئاوموانيناشطتناكلنالرج!صونحسلنا

ناامكاننافييعدولم"تقولحينوذلكعاطفيةنظرةالعربية؟لقويةاولاذساالىنهديمنحةالنجوممهاديهامنوانتشلنا

نساففساملتعربفعلىولا1حصلنااذالا1(لعربيةقوميتنابعذوبةنشعراوحالنافينحنو(ئزويناالغيومفو!بيتهموبئينا

يجدانو-برفضالسيقصبيمتصبانسمان(شبهذلكفيونحن.لها*ولىالتسعالقصثد!لىالدينمحييالاخحكمكيفادرجمرولست

."اولاجزئيافهالىالسروحللمختبرالىلجااذاالالذةلهوالرومحة،الجودةفايةفيقصمدارلعمنهابينما،بالابتذالالديوانمن

كع!ىاا!و!ب!ةالعقببعذوبةنشعراننالمناضدة1الكاتبة(ينهالابعضانانكرلا(نش.ثعاس،!لاافنية،و؟د!جرالمدينة،عطاء!ب!

ب!ونقافههحياكناباننرلىتجعلناثرجهالىبعقيدكه!حعناجمييشعرفي،والفجرالمدينةفي(لابتذالاينو!كن.ج!دةليستالفمعائد
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001"ا.....!اذاالاضهاحقيقءلىقعملانلمواهبهيمكنلافردايوانالعقيدةهذء
رو.من.مرتا.ذضصرمبذيمكنهـالاصبةطاماتنافستظلوترعرعتالعكيدظ؟ونمتهذهسادت

حسقسع!يدمحم!بقلمانعلىعلمائناعلىنلحذلكمع.ولكنناالعقيدةهذهظلفيالاتتفجران

ؤوصفيهاالنعوتباقبحلعتوهاقدخصومهالانذلكالعقيدةهذ.يعرموا

ويغلببصلةالواقغالىتمتلاخيالوانهاعئصريةوانهاعدائيةبأنها

هيداحمدالاستاذررقر!بعساوخاصةالكنابةالىمدفوعا"رانيا!وو!ةعرفنااذا(لاالخصومهؤلاءحججندحضانيمكنلاانناظنيعلى

والغيبةالسابقالاد؟بمددليالشعريالاتاجعلىحجانيالمعطيكلكا"القؤ!ةالعقيمة؟نمثلاة"ضافاذا.شاملادقيقاتعريفاالفومية

والابطءالنقدمميرعلىالشديدالخوفهوحقاالكنابةالىيد!عني!هاجلقالتيالبشرمنالمجموعةلتلك-المتميزةالجماعيةالشخصية

الذيثبنفمن.حياتنامن*ونةهنهفيالعربيوطننافي،لفنيادحمياةواقعهياخرىبكلمةاو،العربيةالامةاوالعرباسم

تقر2وشعراءثن!،،؟لادابمقالماضيالعددفرأت"بابفييكننوتمنأورء5اوهذافيبماا!!املوالاجتماعيوالثقأفيواللغوىالتاريخي

وناقدي!ئومبحويئباحثنورأيناهم.الادابصفحاتعلىالكميررقممماوالممطياتوا!براربوالاهدافوارمحقاليدوالمصالحالعاداتفيوحت

كلدعلأوشعارناالثقافةهوجميعاهذامنوهمفنا.للنقدومعرفنمح!لىة!فاع!علىمتميزةتاريخيةاجتماءيةوحدةالعربيةالامةمنيجعل

."تتقن!الازهارالعربيسةالقوميةالىيئتمي...بهاخاصةمشتركة-قوميةروابذ

الاقممئ؟لاباطرةساحاتمنساحةالىالنقدمنيريتحولىاناما؟تزاثارمربيا!نأررخالىويت"سبالعربيةاللغهيتكمانسدنكل

ثمهذاؤليسيقتللممنفيخرحبالسيوفالعنيدفيهايتحاربالتي."وجياهبسه

الشضميةالمثايةمنبوقالىابنقدعنبريتحولوان،شيءفيصالحنا

به.نزضىمالافهذاوالشهيروا!جمويح!هازةفيقدشرنالقو!عقيدشطعلىالتعريفهذامثلاطلقنااذ(

؟لمعلقكيهاالتىالكلمةهيالكتايةالى-خرىمرة-2-يدفمنيوالنيءخىو!مدالسءلمتعاديعضيةانهامنالخعومعنهايقولماكل

بععنفيوفهالثقافيالضعفلهن!ران-والنىحجازي؟!رهـننصضاتعريفبهذااننااظنوماالمئالبعيدخيالانهااوالقوة

نحترمه!الذفاالك!لنعضالشخعي؟لتعريضلهنغفرملن-مفاهيمهفئنر!امننعظمو؟نمالهاحبنامننقلل؟ننا(وقدرهامننهوناوشاثنا

0015؟.(الا...الا...انوادقدالتضحياتهذهكلسعيلهافييبذلانتستحقاهلاونجعلها
مليلسعر-وهالةميلجيدساجدابص!اتهلىليحولعرأ

..ال!هوامكلؤهـوفقتالكالةانءلى.الميدممةاديبتناعلىيخفىلاكلههذا

ساعرفيبهلالمملقالسيديثيرهااتيالنقماطلكلاتعرضولنبذلكغ!توبينبيننالتفريقاعداننا-،صورتحينماالتوفيق

مئها.لبعضانقوميةعقيدةفالى،ظلهوبيننفسهمابينيؤقاناراداـلذيالطفل

-..،.ا؟...!الا...مه9يدعلينااللئب*حقدهلكنذلكيعرفعموناانواظقلناظنامنالزم طرمالعيفىولعولكلورلرمزبدلكيعيسلوبانو."يمول

يلجاوسيلةاـرش،رالتعبيروالاحساسالتفكيرطرقمنكطريقتينثمنو!بىع!تناوبينبينناللتفريق(لمتواصلالسعيهذأالى

الو؟قعية7الصورةرتعجزلهبالنسيةدلالتهالواقعيفقدعندما(لفنان(ليهاأفرادابينناءنيجدعدوناانحقالهحزسفومما،عليهمنتصروناننا

وهذاالمتعالبمالراقصموقفالواقىمن.الفنانفيقففكرتهتنضمنانعن؟لعرورءاطلق؟ناستطيعولستظ.النقيةعقيدتناعلىالحقديثذاركونه

فيالتانيةو؟لحالةالهروبوهي*ولىالحالة..حاتينفيجدثضراالئدلاضبراءمنهم-لىأجم!في-فاسروبةالافرادهرلاءعلى

"...الثورةحالةالاسكندر!لقروتعندماالكاتبةاعظم2ورو،المستعمرينمنعروبتناعلى

.تقولكمانقيضطركلالقولكلوراوالرمزليس،المعلقياسيديوطرالعراقفيالعرجمط!لجو-قالتوعن!ماالعراقاخضاععنوعجزء

عئمماالبشريةانهومانعرفهان.والرمزالرمزيةبينتخلطانك!يألقوميةوهذهعربيايخقانالارهلكلا-ا)وظناقطارمنالعر(فى

وتعاولبهوتتمسكبلابدآعئهلاشخلىالفنيالتعبيرمننوعاتبعوروناة!و-/واف!ارنهاوسهو!ظست-اتنننهون!نيعاطفيمحصول

التيفالرواية.مضمونهتغنىوانالتعبيرصررمنصو2ةتجعلهان!اافاءاتملاالعرثبةاغنيةوارتفعتمثلناعرببعدزالنشأكلنا

محصنحت4عنها.لانهااليشريةتتخللمالمتوسطة؟لطيقةبظهورنشاتادنجطالكلويةاتعيير(تهذءمثلفيالكافبة!يثم،دائماكانت

يودليريدملىفرئسافينشأى!ئدظ،الرمزيةوكذلكالعا!ياقراثصودمنالمقالىهذارولقهلماوفوةطربايفنزبالعربالقارووتجعل

رنن"لوق!نفسفيلهاوكان،بذ6لهامدرسةكانتومالارميهوميرلينالعير.ديؤفوقد!ةارفيراف!،تساععلىيروذهنهفيصادقةحية

ولسيلشكل4ناحيةمن-المرمربةوكانت.وهنجلترااولفيفيوصدىتكاد؟لننالابيات!فهضاقتفة51هذءاختمانالخبرمني!فيوفد

الرمزتحول!اذااما،الاستاطيقامنحرفياش!-المضمونناحيةمن:دعويراص!قاما-لبةفكرةتصور

هـذ؟هر.الرمزيةذنبهذافليسالوافعمنالفنانلهروبموسيلةالىتصدالرؤىبمعجزةرنياوانقمحت،السربهرفناات(

مذهباالضدطولعلىوستكونكانتالرمزيةباتنومنهذاباد!عائكأمناولدوامناـلاعصارسنلقنصلبوابمن(لطافيسنقانل

وحالةالهروبحالةفي!رمزحمرتوقد؟هروبهفيمتفوقعارصياالابدهـيىانها،عربيةاغنيةاعطاففيسنعود

فيهما؟الرمزيةتحصرحبنالنوعانهذانالاهنا&فهل،الثورةغدولوالتتار"الخناجررغمولنالناالكبرىالوحدة

وهزيمةالفرفسيةالثورةعقبالتاريخيةالمرحلةغئنماقلته؟مابجدوالنكيهالعووبةفيدم!اليصبفوه؟لعرايمذا

.ناررةؤريدةقيمةمعلوطتؤهيالسبعيتيةوالحربنابليو3

منوانتهى"ال!رةهلوفيكلامهالمعلقالسيديلخصذلكوعقبا!يرالرؤاقىعبدكويت
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الفارسبونايمثلوهو"فولكلوويشاعر"انهمنننفسه!دعيهلالاتستم!يالرمويةالصورةوانالماديللواقعرفضالرمزانالىهذا

سوىاخرطرفبهاليسخياليةفيمعركةيحاربألذجمماالأسبالية،صالفولكلوراما،تجريداذنفالرمز..الفكرةتستدديوانماالواقع

تحاولانكأفولكلوريشاعرمجاهدبانسيديإأل!مالمن.وهمهجزئياتتحملهاالت!ال!"!ةالدلالاتتتبنىوالاد؟ءالتفكيرفيطريقة

صفاتتخلعانت!ول.مكشولمحةطريمةوتلكآزرحطريقعننذمان."الدلالاتهذهرواسطةوافكارهالشاعرعواطفوتنقلالماديالوافع

منلنفسكتتيحوبذلكمنهاشعرهخلوتتت؟نممجاهدشعرعلى..نقطة..،نقطةسيديياصيرا

ناقدمنتنوقعهماكناالذيالشكليأ!نقدغيرعذا.ابحتماالتجريح.السابقةبالمنقطةء-محعلق3*!ؤ(لماليللوافعرفضالرمزانناحيةمن

الشمسان":تقولانعلىكتجروالأدابعلىبانتعليقأديهوكلفهده.الواقعستدكيلاالرمزيةالصورةبانذلكمنتنتهبماز،؟ما

النقدبهذا"واحدةودقيقة؟لسارسةالساعةفيألقاهر!لمحينننروهل.ذلكيبررشيئاسابقاقلتهمافيباناعتقدلاكبوةقضية

مجموعةالىالقمرويتحولى.اخرشيءا!ىشعويشيءكليمنحولالصورةهذهفيايلو(رلمستع!؟افلا..لايلوار"باريس"قرألف

الىالصيونوتتحولىالكلورفيلالى؟لاخضراللونصحولوألصخورمن؟الواقعالرمزبخة

الحبويتحولاوعيةالى(لمرأةوتتحولو؟لالسجةالاعصابمنمجمومحةللتعيبرجزئيةوسيلةوهوالرمزتضعكيف:اخرمنطقيخطوووخاك

الرموبة.للدورةسيروخطالفردمناكراز(تألىالمتمعبىوالفنالشعبيالادبمنشاهلانمتأجهوالذيالفولكلورمقابل

مجاهدالمنعمعبدمجاهديفعلفيماارىلافاياوبعد".يقولتمان؟بكاملهقنمقابلفنيهوسيلةتضعوكيف؟الشعبيةو؟لموسيقى

بحجةقصائدهبرفضالنوقمنللهربالوجهبماءتحتفظوسيلةألاالعامةالدلالاتتتبنىوالاداء(لتفكيرفيطريقة"بانهللفولكورتعريفاث

كانولوحتىالذوقمنخالىتعنروهذا"جديدواتجاهجديدةلغة:ناحيتينمنخط!ه"المادكيالواقعجزئياتخحملهااتي

...موضوعيةحقيقة.التعبرفيطريقةوانماالتفكركلطريرقةليسالفولكلوران:اولا

الحض..سطريناولفيبرتينيخطىءالشاعرار"تقول؟نكبجميعفالفن.الفنونانواعكلعلىينلإقالتعريفهذاان:ثافى!ا

فيدودثممش-سنةمنأتى"النحوفي،نيوالهالقالمحيةفيالاولالشعببلغةهذاكلفهوالفولكلوراءاوالاداءالتف!رفيطريرقةاشكاله

اكنسبوالتيالعربيالاصلذاتالكلماترركبالشاعران"سافنحنىالمؤلفالمجهولالقديمالشعبيالتراثهو؟لفولكلوران.اثنطوقة

بممنىاتت"دور"كلمةانثم.الناسينطقهاكمأجديدامصرر!معنىالحياةفيومشاعرءوأحاسيسهافكارهعنالث!عبفيهعبروالذيا

العربيةاللغةفيكمامعناهامعاملةيمكنلاوهكذاداربمعنىولشىبحثالن!عبيالشاعرفيجسد..فنكأيالفرديالفنيالتعبيرفيهاوالنزم

القافية:ديالمحطناحيةمناما.ثابتةمعانفيلاذاتيةصورةفيمعانيهالمجهـول

دمعيالفرحمنففر-معيتلاقى(نالىدلالتها"على"متفقصورفيمعانيهيجسدوانما..."تقول.وعندما

تسيرزلتلا!لانك؟شعرهيقفيانءسيدمجا!رانالراكمنهوحاويخليلقصيدةفيتدللكما-الرمز؟نبذ)ثتعنيفانت

القافيةتتوقعولذلمكالمقغىالموزونالكلامهوالشعرانقاعدةعلى.عليهالدالبالرمزالشيءؤيهايستبدلرراضيةمعادلةعنعبارة

هو:وتقطيعهمجاهدبيتفيالعروضيالخ!واينبل؟بيتكلفيالشكللسوىعليهمتفقهناكشيءفلا.عليهالدالبرالرمزشيءفلا

فعولنفعولنفعولنفعوؤعولنفعولنرلمبالغزلويبداقصيدتهالقديمالعرركاالشاعريكتبفعندما.فقط

؟هذافيخطفاىهـااول"بجملةقصيدتهالشعبيالشاعريبدأوعندما.وهكذاالمدح

محاسنبعض(لحقدعنكيحجب؟ناريدلابانياقسمسيديياالمضمونولشيعليهالمتفقالشكلهوفهذا"النبيعنصليالقولنبدي

..!!حيحعثهاقالتهوما"!ل"كلممةالىتنيهتلقد،ا!قصيدةعنتختلفالفرفسبةالمدرسةرموزان.الرمزيالتعبررفيوخاصة

علىالاستعمالقليلاصبحاعينعلىالعينجمع"بانتقولثمالوسطىالعصورمنذمتوارثةرموزللكنيسةكانفمثلاالتقليريةالرموز

معيتفقلابالحدةايحاءنعطيالاعينلانهذهـالايامالشعراءالسنةعنيعبر؟نيريدالذيالشاعرعلىىنلكنمعرفتهاالسهلمنوكان

"العيون.لعطيهوالذيشعرائنامعظم4!بيرغبالذيالحزنايحاءيبحثانملارميهعلىووانجديدةرموزعنيبحثانالخاصةافكاره

تقليد!ممحنمايصبحهذافعلواقدالمحدلين؟لشعراءلانهلانطباعاتهمجالاتمختلفمنالرموزهذهواختارجديدةرموزعن

.شعرهمعظمفينفس!4المعلقهوالعيونكلمةيركررالذي(نخاصةفالبعضلاعمالهالعميقةالدراسةخلالفهمهيرمكنمعظمهاانمنوبالرغم

معتمشياالعيوناستعمالالى(لشاعر.إضبهانالمعلقعلىالاولىوكان.الشاعريقصدءكانماكلالاخرالبعضلناينقلولاالظلامفييبقى

بانواعترلى.الوقتنفسفيوعاميةعريبةكلمةباعتبارهامنصبه.خطا"يخطأفهذامباشرةبطريقةالرموزتشرحانتحاولاناما

علىقبعةكأنت"قد"كلمةبانقهتعلبفيالدمخفيفكانالمملقيدلالاوروبيينالغربيينعندهوكماهناالابيضاللون"بانقولكوان

مشجر.قميصعلىعمامةاوجبةالمامهب-العالم(درانمنالنفسفيهتتجردالذيا!يالطهرعالمعلى

للالم"اغنياتخمس"منالقصيدةمجاهدسرقةناحيةمن؟ما.علميةمعرفةايمعيستقيملاامرفهو"بالجوهروتتصل

صدقدرجةبنفسهليكتشفللقصيدةيعودانللقارىءفيكفيلنازكحزنيا"قصببدةعلىتعليقهفي.اخرمجالىالىننتقلوهمنا

اجتماعيرمزيمضمونذاتالشاعرقصيدةو(نخاصةهذاميالمعلقيبدأمجاهد-!المنععندمج1هدللشاعر"(لكرماءاننأ..بنارحمة

المعلق!بصيرةعلىخفىيملم(فلا.نثريا-هواكلتقدكما-القصيدةلصيوردبانالمعلق

منخاصيةالصورترادفانالحقيقةفي))قولهفيالمعلقويصد!نثريةمعانيالىيتحولانيمكنالشعريالعالميالابانتاجكلبان

في-صورءيكررالمثعبيالشاعرنكن"المنمعبيالشعرخصائصالشعرنحولانالنقدفيالخطأكلخطأ؟!صغرجيبقاموسفي

حدث؟ودراميةتجربةأيهنا!وليس-المعلقبهاشنشهدالذيالمثلشيئاالشاعرعلىيخلعثم.تلكالنثريةبطريقتكوخاصةنثرالى
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التاديخحوهدثاثبت؟لتيالعلميةالحقائقمنالكترالمقالميلانحزنللحطة..لتجربةيعرضمانهالشاعراما.قصيدلهكيفني

وقروناجيالاعمالنتاجهيالعربيةالقوميةاننرىدل.صخههاهذالانالنفاصميلفييفردوانالتجربة!سنحلبانهدافيوعلب

التيوالظريخيةالطبيعيةوالظروفالعرببينعميقنفاعلونتيجةوهتا.القصيدةبطليعانيهاالت!النفسيةاللحطةهعحيننمشى

مشتركة.روحيةلوابطبينهه!فيمانسجتوالتيبهـ،مرت.الرامزالاجتماعيلمضمونهمابالنسبةمق!ودالاسخحلاب

وماهيتهاالعربيةالمقوميةلحقيقةالأرضاحالتاريخبمهذامنواستنتجتهل؟ممزفاالمعطفيكونانالمانعفما"المعطفعنقولهفيما1

.محتومواقعوشيءبديهيةالعربيةادثوميةانجديمدةحقيقةهذهازز؟التمزقي!صينهلأالمعط!بئنالمعلتىيعتقد

وبفىالاستنتاجهذابينتناقضمنهنالكليسانهالواضحومن!اليهاينتذهلمانهفيمجاهدالتتماعرنعذر

عيئيفيالغبارانعلى.الميومالعربيخوضهااله!ماالقوميةالمعركةالحقدهذاكلبدلواحدةحسئةالقصيدةدبمتوجدافلاةواخيرا

الحركةومفهومالقوميةمفهومبيئ(اتمييزكيصعوبةمناتالناورالقاهرة

العربوجدانمنذمستمرةحيةحقيقةلعربية9!القومية.القوميةى!نحمدسعيد

صفاتخلقالىادىالعرببنواصيلعميقتفاعلنتاجانهـا.كامة

عنالمعبرةالشخصيةوهي.بينهموماديذدوجةوروابطكة..ة

يمكئطارئاامراليستالعربيةفالقومية.ذاتهالتحققم!برا،مةلمد!يلىود

افأر!خان.والاقتصاديةوالاجتماعيةالشباسيةالطروفقيخريزولانمحافطهعليمبقلم

والاجتماعيةالسياسيةالتبدلاتشتىعلىتتغلبالقوميةان(ثبتقد

تقومالتيالعمليةتلكفهيالقوميةالمحركةاما.حيةوتظلوغرهانازكالاديبةلمقالالنقالثىدجاءالاستاذوجههالذيالنقدكان.

الظروفلتبدلىتخضعوه!.اصالتهاعنوتعبرذاتهالتحققالامةبهاوقعلما،الاستغرابعلىيبعث"والحياةالعربيةالقومية"؟لملائكة

مستمرين.وتغرتطورميانهاكما،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية.وتناقضغموضمنالناقد.فيه

افل!فيتقتصركانتالعربيةالقوميةالحركة(نذلكعلىودليلالاد!ة!ء!اغتالذياتن!اعريالادبيللاسلوبنقدهبدألقد

ألاقليميالاستقلالعلى؟لحصول(لمطالبةعلىالعنترينالقرنمنالاول!همابينةو(ضحةالحقيقةانطاولاهميةلذلكيكونلاوقد.مقالها

وتنعت؟لا!ورةتحارباليوماصبحتبينما؟لاجنبي؟لمحغوذرونواتخرر.الحقيقةهذءفيهتصاغا!ذبميالقالبكانوء"ماالاسلوبكان

والانتهازية.بالخيانةاليهايدعومنكلرومايخكيةقومةاوخجطليةقوميةيتضمن؟لبحثبان،قولهاما

تمنحهاالتيالصفةوو!العروبة"النامنالمقالكاتبةذكرتهمااماايضاحالىيحتاجقولفهوالعاميةفائقوالحالعلميالشرحمنمجردة

3--مىميمماقىقمرلرإلوضما

مر

محتوياتهمن

الرزازمنيفالدكتورومعتواهأإطارها،القوم!بة*

عفلقممبشيلالتقدمعيةالقوميةم!الم*

(لدوريالعزيزعبدالدكتورالعربمةللقوميةالتاري!خيةالجذورع!

الكسمبديعإلصعميةالقوميةالمثيعةفيالانمماثيةعغى

فرح(ليالسو(لتاريحالعربية؟لفوهببةعي

اسماعيلصدفيالجزائرنورةمباديءفيعلا

و(لنمنرللطبامحهالطليعةدارد.ل.،1ة(لنخةنمئ-أ

1813.بمي-بيرورر
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الحافرالوقتفيفهيولذاالقوميةخصائصهامن؟لك!رافقادهاالىضثلليرىتفكرعمقالىاحدنايرحتاجلافقد".لابئائ!االبقعةهذه

القومعه.شخصيتئلاسشعادةنحو.خضجهخطواتتخطوانبفت،عربداالعرةنارضعلىيعدتتىمنكلفيم.(لرايلهذا

هايومفيتكنلم؟لهـنهانهونخكرهانبجبماانذجدوهناالعددقليلقكانتوانوهعبالعربررالوطنفيقوهيخاالياتهئاك

..(لاههمقوماتلهايكنولم.واصهقاهةالعتترننالقرنبهايقحتىدههلولئستكيعولناـخصرلخالاوكلهمبعيئباتهاتتهتعتزاييلااذهاالا

وفيهالغةوخمسونمئةال!انيالقرن!اهـايةفيال!فؤ!ماكانمقدمجردالمشهورةاـلادييةتراهاكمالعروبكأاغبرنااذ(الاالعروبةبوتقةفي

ليسيانهالىبالاضافةهذا.ديرنجةومذا!بطوائفعشرعنيز/يىمامنالرايهذاخطا.ع"!اـشل،ولب.العربيالوطنفياقامةهوية

والهانواللخهوالتارنخ.القهوممنذافتزاءها.بترممشتركتاررخللكئت!فيالعروبقئبنقءتسمالتيالفيااقةالهوئنه(لمفةاعرالىلابلالىة4

اخنعلهقالانتهاوللاالنقالهنه.لللوميقالمكونوالاسائهخإصرالعثمن.الاصيلخالعروبهبمص!هههتاكقوهدهااليههموالخينللمثلئتر

الكوائضقئهيئنتضئنانتصاوأنهمبوانهااكسابوةالقوهبلقنخصيتهاتعريكبلابجادا.وةخهـالمصكلداتيخمالنبلرأوئاهالنااهالىعهناولو

فوبتفبلتبلافهي.الكوهعهالاالبهوموصدقالبفيوالجهاعاتوالالفاينالمصكلداتاختلاتموعاانهنسيولكنهلللوهيقممئبوطعلمي

كبرلثرالانلدليانرقل)ققالةكانوربها.الملوهمبللتكونالاولىراصئب41منيكترحهمااما.برنختكونهاوعةاهروالئصق(لخوهئجحمئاةفان

بلخلتيتكلهوقالذ،يئ؟لونهابنلءلكمتعاههموصدلثتؤلةاءصاهفييعيشون!لمخينبالندن(لمص-سوحها":بانهاالعربيخللاوهيهتعررئئ

بين!ا.تشابهولالاطةمتباينة.وناقصغامضتعريففهو"الخليجالىالمحيطمنالعربيةالمنطقةفي

محافظةعل!الشبيةكلية-دمشقجامعةأالمشتركةوالالاموالامانيالامالمنهايقصدهل،المص!وحدةهيفما

والدين؟المدننركوالتاريحالواصهةاللهةدنهليقصهلم

ء****3:؟*ء".د!قر*كأ*مم!*ل!3*لم!!-ئ!ئم!**د!-2-***،*******!لنايحقفهل.للقوميةا.كونةالعنامرمنعنصر؟لمصيروحدة(ن

"!حدليصكأغنغو!ولغنيخارغلل.قخغنعغهت؟لو)ا:ويرقوإلخلدلبعدالناقدوشتانرهثم؟4،لكئهالممبئنءنسعاوئك؟ن

علههو؟هقهـومانهعلىوندلهنالمبهيعلهئتالمقووبتهخانهءلنلستهنمبا

4ء(ازيكلءمرمحمودبرقلم*الاقدياتتثيرهاالتي!راضاتالاعبعضنذيبان!ستطعناصحيح

**برط!.**بربرء"ءمعم؟!بر***?بر*ء!*3،*بر".وهناكهنا

والتهت(لمعاصرلتغعئبناعلىتمهبراقتوباروئنثةالفرإنالدنو(!رالقوهيكالاقلياتندهمباننسئئنمؤقتانناالناقهعلىخليوربها

(لتطودبةالر،ركةقواكبسمبهمتشونسةفار"قالارر-،ذبعضهاعددالقسراوالثقافةبتوحيدحننىولاالاصطلاحاتوتوحيدبالتعأري!

عاص18ينكرلاالناقدنفئتانهتنكراذ؟اولا!هـ،يبالحدئنر)ئنالبوتهةفيللجئب(ئرلصنرممبثوهلتمنةرنسابخلتوكم.وقلاكرلء

نأخذذلكعاىاىديى3:!وا،؟!ءععريةاعه(لهء!كأ%ا-!تى!ور7ر،ذا؟لاكلاكىم3و.الر،،حادرأجذهببذلتهماكلولك!؟لمفرنسية

ار\نرى"نئباط"رردفياسرة"مسافرة!(؟لين!!!ء-بتهنتيجةفكانعشرالتاسعالقرناواخرمنذالعربلترفيبمحاولات

وتصت1كور31(لمساؤ!3"ا-تتصع4ىهنرتفهبزت(تاوورر-ءىايب4القوهي!كأيلدركةوقهلئتالعربيهبلقوهيالو?تئبه(لمصاولاتهذه

دورالملعبار*عص-سفيالصورةانونرى.اخرطورأ"ؤرإد.ؤو،"الم.م1691عامضدهم؟لعربثورةالى2ادتالتيالعربية

اما،ال،كأ:يرجصازان-افيوالهاقىءهـبريبثمظ؟الرمزأر!لمث،هاطماكلته!الدو(معلىنطالب(نننبغياننا"الناقديقولثم

قرنهوالركا"خضراءجزاثرناسىتظل"ؤ!رتبىءلىا!زها!قيالمأ-!رالحق(لمعنىمنهبدلالنضعالقومياحساسنافيوطفونيراكدمو

سوىلىلمتجبنالقصبين؟رسفباطايارى!وانا"(لارض!(ث))رورعيدةياتج!انصاحبهللبثلاولكنهوصحيحصادقرأيوهذا".الناضج

يزخدعال3فيتماماىر-فيون1تظتدنايمهـءألظل..الموفنوإموصدنادئةنالانجليئتلنبالكابئب؟لهئدذنبعانوهوذلةنليقبهتئاهـيضنبملهفأ

النفعيلةتدأرمقصيديخطالىفاعههد(لعروضيةال!احيةاما.؟.علييما-0،تا+،،8،181ا0118110اا..إ:/"!!8ياء،(8،101،8هاةا!0،1،ا-8ا،ا!88178،!18(4.،0*8+،،1،س!"اكما..،18،011ا.08،و.،!،،1800س*

أ!(،البحرلنفساحرىقهميدةايةمناىرالضببلبحرالفرا!ية-لا

الوفهنالدهايئما))و"الهتالوللطاعون"قهتالوتننبستق!مكيظتت

"؟لفناكالطاعونهذا"الاولروطبيانخطانانهمافرغم"عقبةمنت؟لآدابدارلث4منسورمن

اذاا!ولفيل!إيمالوزنفان"عقبةمن؟لوؤءدامماهفاك"والثاني

"إيطئن!رهعهخسدهإكبنه3عهاذمتحنملانإئالخخافرإهلعاني)فيوعتبردتصيم-

منالجملهذهفيرالهؤما:العددنفىفي"نبور""فصةدي:اثريسىلحعهيلللدكتور)رواية(اللاتينيألحيور

الئ!بنثر-نيفى)ةتمسكلنلكنك-دءكارفي!ماههمم!:(لقصيدةا!ريسسهيلللدكعور)رواية(الغميقكخنلق

--المجهولعلىالثابتةوالعين-البابعندفناهاوس!ة*ظر-كدمبهاءلى

العروضية*خطاءهذهوغبير..*الجملهذه(لاوز(نايفمنهاونح!ت

لا*تيالظاهرةب!دهالاووننمامبالنقادإجدرمماا!خرىالقصاقرفي4123ص.ب*دابهـأر

وشنباوا..الكريدقالموخنهة4اصللكأوتكقهه..الهدرتدغعرنادؤ!.ت

للإناقد.-4

كلزيمحمدمحمود:ألقامشل!-ء?.ء..?،ء.8ء..".؟أ818.1؟18ء81118"8*"8
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لمب!عض؟الؤطررا!مافقتسا!!ىأعل!لضاا

.ال!رنبدا،يئفيالمصريالادب

وتريرضاتقليباماتحتابمبقدتحوبلالانحوناجإكأالمصرالادبيةالارةظ--!مىء(يرثوص!ى!ر!مجىءا!ا

وعيماثالحرواول.الضارةالاءثعابواثيمالحركلن4-ضها!!خ،سطمث!ورالم.:.....

اكثرهمط4توالهصحاؤةولهئ،بزرونكثا،واعدفال!هصباب:الهسعاؤقىهـ..سر!مصببه

بعضهموتررسبعف،!لى.نحول،اخلاحعاواشمدهمفةثقواقواهم،وعودامحهدالدينحيي"الاداب"لمراسل

صلاح،النقاثهرج،ءالصحماؤ"ا)ىتحول..بالخيانةبعضهموتغري*،*

عنيب،واروق،حجازي(لمعطىء"داحولأد،ضه،1ؤسدبهبمان،الصىوردد..؟........

....."غايرفىمالع،ارصيهالىبرشتدالجنوبي(لاهليمديالثعاميتار/ءتا

..حمنلراء"هـحا

.ى...برالاسالطتممانهاولنهتمقانئاعاليةضخمةعمارةنشمبدانشئناقدا

ء(-السا؟قينجلء!،الخيرلأمت؟إرجىكانالذينوالكأ،بمتمانسةالىنطمفنانبعدالاالنوافدوسعةالشكلالىبالانلقيولا

لان،ء"يةاقنهواؤرر،-شادروبروسف،صالحرشديحمدى!.ثلاءمعناهاسا!قبدشنادب.الحديثةكالعمائروالادب.وصلاقي(لاسارر!

العيش31!!مرضاةالىا!ةءولؤ،ء،،شا"للا2-اا!للامنهتتطلبالهسحيفةالثافىالجيلف!وقعماودلك.السرقةالىاوالأصيالىارضحول

الحوية.،الشرفصفطؤيالكتابةمعالمغريالمرتبعنالاستغناءواماافىكونبلانهمجبر3اديبحسينطهاننقولىفنحن.المكبارادبائنامن

الظروفهودلكمناكبرشثيءقهـناك،ميارالاحمسألةلفرصتخللالم(ا!حالاررءاءحدبرث)و(الكبرىالمفتنة)و(المكرواندمحاء)و(الا؟م)

!..جوعاالموت؟مكانمةءظ،جمعدجوابلمفزض!ز!دخلاإتيالشخصيةابن)و(ا!له)و(سارة)لنا؟.بلانهكذلكالعقادعنونقول..ادغ

ندققانبربخناجسا!!والا.الساسالىتحتاجمصرؤءالادبيةالارض..واخر،سظوهيكللمازني1عظ،وكذلك(سمينا

في.ب!!نمرار"نياللحطةهذهفيهمضاومالمنا/ضفعرواباختببارالنظرولت،مبدءينولانقاداوروا،للادبدارسون!؟لاءكلانوالىوا!ع

الارداعية،كالالاععلىالاسالىىإور؟مانلارد،لهـ(3ال!،لمبةالأداب.ناريخكالروا/بئا!خاوقىالؤ!ؤويهععماتنجالانةممنخعةمقالاتغبرالمؤلغات!فه

الذينانالعامالوعيقضيةوهي،الثانجة؟لقضبةادنوتنشا..و(لشعرواهـصرحية

احسانالىالغريزةوبتأثير،االتطبهلبتاثيريتحولون،الروايةربئشأونتمةدخه-؟رننهوبردنا،سطرتربولكجانكاتااءنرء،دنافيوضعئا(ذا

.ير*تبانؤيماجهداقي*اخانلالاذ،ها،السباعيويروسفالقدوسعبداورانخربر؟،-رو!،المقالاتالىذلثبعدثم،الخالقالمملالىاولا

يعرف،3راءاتاجراربموناناحدهمااثرؤقد.معيناجوهـاتكلفان0،1.مشفر!ة:،لظكلنماكى!ي3.ء-حتمدالاتمجموعة:(وقائع)هوهمية1ء"به

التيبةالقصصلمجهوء""وبربىبر،؟لجنس،قطرء!كيه4لمج/ببركيف،الانكإ-ز)!-ةالفرنمصجمةالمدرسةوبقية،ومالرووجهبكامووكذلك

السر؟هـوالا!!اترائحةمنهاتةوعالةك!اكرةيهـيةالوساثليكلرهها.الفنفيإبميةوالامر

الشبأباق،تماماعرفلانه..وخلافهو(لاباجوراتالعطرةإخداتوا،،تاف-لموىلال!بالغربيةالأدابفيبأكمل!،ملامحانصحيح

سيتحول،والوعيالبعثمقدرات!؟قتاعنهغارتالذيإ!رياافصاء!*خارجحدودا"لايلمسون،متضصصوننقاداولثكولكن،النقد.بة

والهرب..س(لخروجفيزلحفيهرفية41المطلماؤ،تلان،ظالمجنيالىبر،!طرةوارمونتربربضخكليونيا،دبية،ز!م!ر!ابركأةيذلككاناذاالااللهم

المسألؤعلممةان:فاذن..للاشعورالموفقةالر(ولاص!!والاحلامالى..بودكببنومودويلسن

..ارجنسالىارض!بابفلنحول..للغايةط2كأللاا!.ءننعبزاولكن!،اديربانه!ل!حسينطهءننقولنحن

والمجلاتا)جرائدبعضءعالىنشردوربعهطزظآمر،عاطلالوعيولاندارسبانهالاقرارالا،شعناولن،للعبارةالحقيقيأبالمعنى،فنيائر

باحدىتتصلكبرىةجريى،معيعةحادثةوا:..ذم.؟ليةتعطيإ"عاى..اولرنبىوالعقادوكألك،الأدب"ير

هذها!تشرود(ر.لتمويلها،المرركلةبمكائدهاالمث!ورةالسفارات،الاربء!دراسات(لى.بستندادبنا:أذنالاولىالقضية!ىهذه

والدراساتالوساقلباحدثومجهـزة،هاكأمكنرصهـوني!هيئةعليواتصئرفالذيالثانيللجيلوبالنسبة..كطالفتالخلقعمليةالىيستندولا

وبالطبع،وحمرهـاالوطئهلقوى1وضغظالوء!تمييعء.ميةع!وا!خضا-لىو(لنكمات؟لاجتماعدمج!بورركةاكانت،الصحافةالىتحول

العربيةالقوية"المارثصيتهذاصادرهاوةفي4بةالمجرتصدرانيعقللاا)رزيالشابهذا،اددبهو.إوسفال!قدوسوعبد"عيكالسب،الادبفني

الباطن،الىتتجهفهـتيواذن.ذلكنفملان/مكنهالا((.!قطيعةجرإمة!--ذرافيكنهنب،هذهنظرتنابءضحبحالانويرقوم،اخدلأصهعرفنا

الحياةهذهإقاومةولىائلوالمداورةوالمحاورةوالملأرالبق.صتضف،ا!*ربىالؤ(رىءلفلية4ايجمهـور-إجرإدةفي(..الظلخفيف)

نحياها.التيالعظيمة..صراعازهوفضهته3معرومسخ

الحب؟هذاكليحبوننا-المتحدةالامر؟يمة(لولار،تفيهناك-اهمهـنرال!عص-ر،جد..بةوث-را?ربة،الزمالكفيالسكئىو*ن

؟.مقابلبدونالامريركيالضسائبدافعاموالىيهدونناءانر!دهـجةالىم.والىثرفامالارضمشاكل

يدفعه،الذيال41تسربءاىسا؟:ا/ظلرإضسائبالدافعهذاكانو!ل،":لمىكا--يوولا،لانقارا،يكونواانفيهميفترضللادبالدارسون

هذءتصر!،تاجونالبن!ةالىخ،رجىةالمفؤونلجنةانواثقابكنلمانيعرفو!إب،.ادزاءمضهماكثرمؤرخين.نجعلهماسنرصاصهـ2فطبيعة

.؟تماماوجوههافيالاموالوهلام5،ارجاهليالادبلتأريخومندورحسينطهقدمهاادننيالخدعات
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يى1!ضلؤ!9بالألمخما-فىا!قماكلا.

باقراحي:اتقدمرسمحون،الذ.رفراة!رااعروأد!ورورة!نيءوجوداخلبىا،اللإ،ءر

الجنهـأر،الكطاكلالمسأيحولونالذين.ابوالأب،القويالواءبالفكربظهـور

صدوق"ؤوقهيكتحبثم،الخشبمنصدوقيصمعا!اقترح:اولا

ليمزق،/نالاخرالمت!،بالادباءعاى،شاباديببهيو،"الهممائرامرلونل!،ترجهنأإنيااا؟!كر،بئآلاءابراتهذهصور"ؤيءوجودوا!خاءر

تنحتاينبك!وواحدلكاتبوزرجمت،با-"و!!د،ورىاويىارز"رجملمشلا
الصندوق.الىبهضمبرهـوقاذداأستررجا،صررهروئجزءاواحدكل

لهرجم./ولما(ا،حمرالمهر))و!و،الفهشيتراجعهوبعاعدرهكتابا

(لطر/ق"وبهده.0.عامميدانفيالضماأئرهذهتحرفىإ!4ءقي،ؤب

،الانيحيوز،1(لتىالمداقضةحياتهممو(صلةمنالمتبابالادباءيرخمكن،ل111اهـصاسها،وءخفمكأ"دروسةحضطقىانهـ،.."الغضب!عناب"

....جميعاالعربيةلامة1مقدراتلتحط"!

..خجلليدون-خ!بوهاانمنذلكبعدقيمكنون-،عنهاراضيننجر

الوعيبرفض-انف!موبجنيبنهـبم-مواوركلان...واماثافي،(!بماب3"،ضظلدىالفكريالخطان!دام!و،11،امةا!ةط/1دا!ث

التكلفهذايجراناملعلى،واللاحؤيقةاللاثرفومصصالحة،والشمقدمكبرملكانا&ظرؤألا،ايىوعةووزرفيف!ع؟،عله،م(لسابقينتأثبرءلان

..الايمانتخلقمعروفهوكماوالعادة،بهالايمانلى1عناجانا"ع!رانكانالا!،..!صبمنطهولا،معينافكرياخطا

كان..اا؟،ر،خيهوالدرا!.تالكتاباتبعأءنواحيانا،ادبينقد

الشرفيهختاأ!واوانالجبنعنتخلواواقالزيفيرؤضوا؟ن:ثاث!ابعض!الذكريات!ردلهلمسوىلاغايةولباتسليةالدارسين؟ولئكءندالادب

...جوعاالموتامكانهمعفهم!و،لملأدبال!هـيث(لفهملان،اولا،جةماعيةالاالفواجع؟و

يتحركشيئامنهمكلضمبرفياناعلموانا،اقتراحاتيهذهقلناأمالانهـموثانيا،الناحيةهذهمنمعذورونؤأهم،للغايرةعصري

جوابهمواحزرذلكاعلمولانني..سلاسلهيفكانويوشكورقلق.!؟رألومأبريخظالىحاجأهمفما..اصلاادباءليسوا

الابرهـقضي!ةالىسيوقفكان،رابعاحلااطرحانارفص،مقدءاولم،والثافية؟لاولىالعالميتينبعهـالحربينمماالثاني؟لجيلظهر

؟...الانتحاروهو،تناقضهم!!ا،مركاناكبماالفكرةتار)جيةلان،كبيرادورايلعب؟نيستطع

هداظمرالثازهيةالعالمبقىالحربو(تب،ء.القنوطالىاوصلتهوع!الميأخها

،ءهدا!وبر.قه!جمي(لقاهرةوانعداء!اللادبمفاوطاو!مامقلوبةارضاوجدالذيالشاب؟لجيل

النهقدلة،والمؤلفات،الاسالسببةالكلاورءكيةوللمؤلفاتللأيار؟تكليا

م!2و؟لضقيلىالغربسرقةالىيتحولاناما،طر،فانامامهكان:واثن

حديثاصلر.الىءراثفيانننقيبالىيتحولواانواما،كتابئامنكثيرفعلكما

النتاثعحوكالت،ابداعيايكنولم،نقدراالثاني؟لتياركانوبالطبع

ك!الطليمضثا؟نبل،للغايةسويعةالداولونهؤلاءاليهاوصلالتي

الموحةهـراره،"كأالعوبارروالىكأ"تهاخورشيدفاووقكضلف،معمقفيمجهودا

األ!لادأدةبأآأدأم!رءدعلىالعربيةالحضارةباسبقيةخطا(لعقاددللكما-فيحاولالذي

حينفي،(لروارةن1ميدفياسبقيتناعلىلليد(ن-(ليونانحضارة

الايا!هعوحديف!منااذاهدا،جدامتأحرةدترةفيالاتظهرلمالغربفيالروايةان

طوقا،عفدوى-تممعوبرحضواثر،والحكاية؟لمقامةءنالجدكلبببدعملانهاعلىالروابرة

عليهم،ةالوكلسياسب(!شديدكانالوضعلانانيبسه؟واالجيلهداكناب

وحدف!اكرميى،تعمرهممجهولةشخصيةظروفالانالصمتبعضهمو+لر

ءوؤان!روى-شعر0.!نالجليلوعبدبدوطهالمحسنوعبدالشارونيويوسفيونان

للادباءالعامة(لظرولى+(ئومم!انعدام+*رضيةأنمدام:النتيجة

والنفسا!ط."التنرف!بمبةقض"ب.نسميتهايحسنا"نياالمحنةالىيوصل،الشباب

الصجمىابماالمسلامع!-قص!ي:،مكاتبهموراءارواكنهممننخذين،يقولونالشبابالادباءمنكثبرون

الفكريخطهالان،بهانعملالتيالمجلةفيبال!ننابةلنايسمحونلاالهأبم

إو!هلم11!عمنارمودة..او..اوفكر؟خطاتملكلالانهااو،كذاهو

الحموسىالخضراءسلمى-شعبروبالابداعأ!مبالكتابةتسمحلاالمجلالتيهذهفياذنتعملنفلاذا

...لماذا؟.اضرلىراحسكمفيكم/بطلونرجال(لىخدماتكمتقدمونلماذا

8!اخلاقيتكمعنيعزلكمعملالىتنقادون

بيروت-لإدابدار.مشورات..جوعااموتاناريدلاانني:العيشاكل:هووالجواب

ه

(لقبيح،الزائفالملفق(لجوابهذاءنالرضمنزوبأيحثولذلا
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